«Σπουδάζοντες τηρεῖν τήν ἑνότητα τοῦ πνεύματος ἐν τῷ Συνδέσμῳ τῆς εἰρήνης» ( Ἐφ. δ ´, 3)
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Ἕ

νας νέος χρόνος μᾶς χαρίζεται ἀπό τόν Θεό ὡς δῶρο τῆς
ἀγάπης Του, γιά νά πολλαπλασιάσουμε τά τάλαντα καί νά
ἀξιοποιήσουμε τά θεῖα χαρίσματά Του.
Ὁ χρόνος δέν μετρᾶ μόνον τά γεγονότα, τίς πράξεις μας καί τά
ἔργα μας καί ὅλου τοῦ κόσμου. Δέν εἶναι μόνο μία ἀδιάκοπη ροή,
μιά πορεία πού ὁδηγεῖ σέ ἕνα τέλος, τό ὁποῖο γνωρίζει μόνον ὁ
Θεός. Μᾶς προσφέρεται ὡς εὐκαιρία (εὐ-καιρός) γιά πνευματική
πορεία, γιά νά ἀγωνιζόμαστε καθένας γιά τόν ἑαυτόν του, «ἵνα
ἄρτιος ᾖ ὁ τοῦ Θεοῦ ἄνθρωπος, πρός πᾶν ἔργον ἀγαθόν ἐξηρτισμένος» (Β΄ Τιμ. 3, 17), ἀλλά καί ὅλοι γιά ὅλους ὡς ἀλλήλων μέλη.
Νά γίνεται ὁ καθένας μας πρότυπο καί ζωντανό παράδειγμα πρός
μίμηση τοῦ πρωτοτύπου, πού εἶναι ὁ ἴδιος ὁ Χριστός, σύμφωνα μέ
τόν λόγο τοῦ Ἀποστόλου Παύλου, πού μᾶς παραγγέλλει «μιμηταί
μου γίνεσθε καθώς κάγώ Χριστοῦ» (Α΄ Κορ. 11, 1).
Μέσα σέ μιά ἐποχή ταραγμένη, γεμάτη ἐντάσεις καί ἀντιπαλότητες, ἀγωνίες καί ἄγχη, χρειαζόμαστε μιά ἄλλη στάση ζωῆς,
ἕνα διαφορετικό ἦθος, πού προσφέρει ὁ λόγος τοῦ Θεοῦ. «Μή
ταρασσέσθω ὑμῶν ἡ καρδία, πιστεύετε εἰς τόν Θεόν καί εἰς ἐμέ
πιστεύετε» ( Ἰω. 14, 27). Ἡ πίστη ξεπερνᾶ τόν φόβο καί χαρίζει βεβαιότητα καί ἀνδρεία στήν ψυχή μας, γιά νά ἀγωνιζόμαστε
μέ βαθειά ἐμπιστοσύνη στήν παρουσία καί βοήθεια τοῦ Θεοῦ.
«Αὕτη ἐστίν ἡ νίκη ἡ νικήσασα τόν κόσμον, ἡ πίστις ἡμῶν» (Α΄
Ἰω. 5, 3), πού γίνεται βεβαία καί ἀκλόνητη. Ὁ νέος χρόνος μᾶς
προσκαλεῖ καί μᾶς προκαλεῖ νά δώσουμε τή
μαρτυρία τῆς πίστεως. Μᾶς χρειάζεται τόλμη
καί ἀνδρεία ψυχῆς, γιά νά ἀντισταθοῦμε στή
λαίλαπα τῆς κακίας καί τοῦ μίσους, πού ὁδηγοῦν
στόν διχασμό καί στήν καταστροφή. Γιά νά ἔλθη
ἡ ἀγάπη, πού ἀδελφώνει τούς ἀνθρώπους καί
δημιουργεῖ κοινωνίες εἰρήνης καί χαρᾶς. Γιά νά εἶναι ὁ νέος χρόνος
καινούργιος μέ καινούργιους ἀνθρώπους. «Εἴ τις ἐν Χριστῷ καινή
κτίσις» (Β΄ Κορ. 5, 17). Μακριά ἀπό τόν Θεό ὑπάρχει τό χάος, τό
κενό. Ἡ ψυχή μας δέν γεμίζει μέ τά ξυλοκέρατα πού παρέχει ὁ
κόσμος. Πολύ περισσότερο δέν εἰρηνεύει μέ τίς παραπλανητικές
ὑποσχέσεις γιά τά ἀγαθά τοῦ κόσμου τούτου, πού εἶναι προσωρινά
καί μάταια. Ἀλήθεια θέλει καί χαρά δημιουργική, πού γεμίζουν τήν
καρδιά μέ τήν παρουσία τοῦ Θεοῦ τῆς ἀγάπης.

ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΟΙ
ΑΝΘΡΩΠΟΙ
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Ἁπλή Ὀρθόδοξη Δογματική

Ἡ ἔννοια τῶν Μυστηρίων

Τ

ά μέσα καί οἱ ἀγωγοί τῆς Χάριτος, δηλαδή οἱ ἱερές τελετές
καί ἱερουργίες, μέ τίς ὁποῖες
μεταδίδεται στόν ἁμαρτωλό καί
ἔνοχο ἄνθρωπο ἡ Θεία Χάρις καί
δύναμη, ἡ ὁποία καθαρίζει ἀπό τήν
ἁμαρτία τόν ἁμαρτωλό, τόν ἁγιάζει
καί τόν καθιστά δίκαιο ἐνώπιον τοῦ
Θεοῦ, εἶναι τά ἱερά τῆς Ἐκκλησίας
μας Μυστήρια. Μυστήρια βέβαια
μέ γενική σημασία εἶναι καί τά ἱερά
δόγματα τῆς Ἐκκλησίας, οἱ ὑπερφυσικές καί θεῖες ἀλήθειες, πού
μένουν ἀκατάληπτες καί μυστηριώδεις στόν μικρό ἀνθρώπινο νοῦ καί
μόνο μέ τήν πίστη ὁ ἄνθρωπος τίς
καθιστᾶ κτῆμα τῆς ψυχῆς του. Μυστήρια ὀνομάζονται οἱ ἱερές τελετές,
οἱ ὁποῖες εἶναι θεοσύστατες καί μέ
τίς ὁποῖες μεταδίδεται ἡ Χάρι τοῦ

Τά μέσα καί οἱ ἀγωγοί τῆς Χάριτος μέ τίς ὁποῖες μεταδίδεται στόν ἁμαρτωλό καί ἔνοχο
ἄνθρωπο ἡ Θεία Χάρις καί δύναμη εἶναι τά ἱερά τῆς Ἐκκλησίας μας Μυστήρια.
Παναγίου Πνεύματος στόν ἄνθρωπο
γιά τήν ἀναγέννηση καί τή σωτηρία
του. Ἡ Θεία Χάρις μεταδίδεται καί
μέ τόν λόγο τοῦ Θεοῦ, μέ τό κήρυγμα τοῦ Εὐαγγελίου, καί μέ τήν
προσευχή. Καί τότε ὁ ἄνθρωπος

φωτίζεται καί ἐνισχύεται στόν ἀγῶνα
τῆς ζωῆς του. Ἀλλά αὐτή εἶναι μερική Θεία Χάρις. Τό πλήρωμα, ὅμως,
τῆς Θείας Χάριτος, ἡ πλήρης καί
τέλεια Θεία Χάρις μεταδίδεται μέ
τά Μυστήρια, χωρίς τά ὁποῖα εἶναι
ἀδύνατον νά βρεῖ σωτηρία ὁ ἄνθρωπος.
Ἡ Χάρι τῶν Μυστηρίων, καθώς
καί ὅλη ἡ χριστιανική Λατρεία,
ἀπορρέει ἀπό τή σταυρική θυσία
τοῦ Κυρίου, ὅπως λέει ὁ Ἅγιος
Ἀθανάσιος, καί μάλιστα ἀπό τή
λογχευθεῖσα πλευρά τοῦ σταυρωθέντος Σωτῆρος, ὅπως τονίζουν ὁ
Ἅγιος Κύριλλος τῶν Ἱεροσολύμων
καί ὁ Ἱερός Χρυσόστομος, ὁ ὁποῖος
ρητῶς λέει: «Ἀπό τήν πλευρά τοῦ
Ἐσταυρωμένου, ὅταν τήν τρύπησε μέ τή λόγχη του ὁ στρατιώτης,
ἐξῆλθε ὕδωρ καί αἷμα. Δέν ἦταν
ἁπλό καί τυχαῖο αὐτό τό συμβάν,
τό νά βγεῖ, δηλαδή, ἀπό τήν πλευρά τοῦ Ἐσταυρωμένου αἷμα καί
ὕδωρ, μόλις τήν τρύπησε ἡ λόγχη
τοῦ στρατιώτη, ἀλλά ἀπό αὐτά τά
δύο συστήθηκε ἡ Ἐκκλησία. Καί τό
γνωρίζουν καλά ὅσοι κατηχοῦνται
καί προχωροῦν στό Βάπτισμα, καί
ἀναγεννῶνται μέ τό νερό τοῦ Ἁγίου
Βαπτίσματος καί τρέφονται μέ τό
Αἷμα καί τό Σῶμα τῆς Θείας Κοινωνίας. Ἀπό ἐδῶ λαμβάνουν ἀρχή τά
Μυστήρια». Καί τό μέν ὕδωρ πού
βγῆκε ἀπό τήν πληγή εἶναι τό Βάπτισμα, τό δέ αἷμα ἡ Θεία Κοινωνία.
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«Δῶσε Αἷμα
καί λάβε Πνεῦμα»

Τ

ό Ἅγιο Πνεῦμα
ὁ ἀρχέγονος
ἄνθρωπος τό
εἶχε κατά Χάριν, ἀπό τή
στιγμή τῆς δημιουργίας του.
Τό Ἅγιο Πνεῦμα ἦταν σύμφυτο μέ τήν
ἀρχέγονη φύση τοῦ ἀνθρώπου. Ἡ ἀρχέγονη φύση τοῦ ἀνθρώπου ἦταν πνευματοφόρα, θεοφόρα καί θεόμορφη.
Μέ τήν Πτώση, ὅμως, ὁ ἄνθρωπος ἔχασε τό Ἅγιο Πνεῦμα. Ἡ Πτώση θρυμμάτισε
τό «κατ’ εἰκόνα» καί τό Ἅγιο Πνεῦμα
ἔφυγε ἀπό τόν ἄνθρωπο, τοῦ ὁποίου ἡ
φύση ἔμεινε πιά μόνη, πτωχή, γυμνή καί
ἔρημη. Ὁ μεταπτωτικός ἄνθρωπος, χωρίς
τό Ἅγιο Πνεῦμα, ἔμεινε μόνο σάρκα.
Τό πρόβλημα μετά τήν Πτώση ἦταν
το πῶς τό Ἅγιο Πνεῦμα καί ἡ ἀνθρώπινη
φύση, τά δύο αὐτά συστατικά στοιχεῖα,
θά ἑνωθοῦν ξανά.
Τό ἐγχείρημα αὐτό δέν ἦταν εὔκολο,
ἀλλά κατ’ ἐξοχήν δύσκολο. Ἡ δυσκολία
τοῦ ἐγχειρήματος ἀποδείχθηκε ἀπό τό
τίμημα πού κόστισε ἡ ἐπίλυσή του. Ἀπό
τήν πλευρά τοῦ Θεοῦ, ἡ ἐπανένωση τοῦ
ἀνθρώπου μέ τό Ἅγιο Πνεῦμα κόστισε
τήν αἱματηρή «κένωση» τοῦ Δευτέρου
Προσώπου τῆς Τριαδικῆς Θεότητος. Μέ
ἄλλα λόγια, ὁ Τριαδικός Θεός κατέβαλε
τό μεγαλύτερο τίμημα γιά τήν ἀποκατάσταση τοῦ ἀνθρώπου. Ὁ Θεός, δηλαδή,
ἀναμίχθηκε προσωπικά μέ τό πρόβλημα
τοῦ ἀνθρώπου. Τό ἔργο γιά τήν ἀποκατάσταση τοῦ ἀνθρώπου ἀνέλαβε κυρίως
ὁ Ἴδιος καί δέν τό ἀνέθεσε σέ κάποιον
6

τρίτον παράγοντα. «Οὐ πρέσβυς, οὐδέ
ἄγγελος, ἀλλ’ αὐτός Κύριος ἔσωσεν
αὐτούς διά τό ἀγαπᾶν αὐτούς καί φείδεσθαι αὐτῶν. Αὐτός ἐλύτρωσε αὐτούς
καί ἀνέλαβεν αὐτούς καί ὕψωσεν αὐτούς
πάσας τάς ἡμέρας τοῦ αἰῶνος» ( Ἡσ. ξγ
9). Ὁ ἄνθρωπος σπατάλησε τόν πλοῦτο
τοῦ Ἁγίου Πνεύματος καί ὁ Θεός Πατέρας ἐπλήρωσε τό χρέος!
Ἀπό τήν πλευρά τοῦ ἀνθρώπου, τή
δυσκολία τοῦ ἐγχειρήματος ἐπανένωσης
τῆς φύσης μέ τό Ἅγιο Πνεῦμα φανερώνει
ὁ σκληρός καί ἰσόβιος ἀγώνας τῶν Ἁγίων.
Οἱ ἄνθρωποι τοῦ Θεοῦ ἔδωσαν τό αἷμα
τους, γιά ν’ ἀνακτήσουν τό Ἅγιο Πνεῦμα.
Τά βουνά, οἱ λαγκαδιές, οἱ ἐρημιές εἶναι
ποτισμένα μέ τό δάκρυ καί τό αἷμα τῶν
Ἁγίων. Ἡ ἁγιότητα, ὡς ἀποκατάσταση τοῦ
Ἁγίου Πνεύματος, δέν ἦταν μιά κατάσταση πού οἱ Ἅγιοι ἀπέκτησαν εὔκολα καί
ἄκοπα. Ἡ ἁγιότητα ἦταν μιά ὑψηλή καί
ἀπρόσιτη κορυφή, τήν ὁποία μόνο ὕστερα ἀπό καθημερινή καί ἰσόβια ἀνάβαση
καί ἀναρρίχηση κατέκτησαν οἱ ἄνθρωποι
τοῦ Θεοῦ.
Ἅς τό προσέξουμε αὐτό ὅσοι μέ προχειρότητα καί μεγάλη εὐκολία μιλᾶμε
γιά ἁγιότητα. Ἡ ἁγιότητα ἀπαιτεῖ αἷμα.
Ἀπαίτησε τό Αἷμα τοῦ Θεανθρώπου καί
οἱ Ἅγιοι τῆς Ἐκκλησίας τήν κατέκτησαν
μέ τό δικό τους αἷμα. Ὁ Ἅγιος Λογγίνος ἔλεγε: «Δῶσε αἷμα καί λάβε πνεῦμα»
(Δ, 201).
Σεβ. Μητροπολίτης Ἀχελώου
κ. Εὐθύμιος Κ. Στύλιος

Ἡ ὑπομονή κατά τόν
Ἱερόν Χρυσόστομον

Ἡ

γεμάτη ἀρετές ζωή τοῦ Ἱ. Χρυσοστόμου ἀποτελεῖ πνευματική πυξίδα
στήν πορεία μας. Καί τοῦτο, γιατί ἡ μεγάλη
αὐτή πατερική μορφή ἦταν κεκοσμημένη
θεῖες ἀρετές. Τόν Ἱεράρχη Χρυσόστομο, εἴτε
τόν ἀντικρίσουμε σπουδαστή, εἴτε ποιμένα
τοῦ λαοῦ τοῦ Θεοῦ, εἴτε στίς μεγάλες πόλεις
Ἀντιόχεια καί Κωνσταντινούπολη, εἴτε στήν
ἐξορία, πάντοτε ἦταν ἡ ζῶσα χριστιανική
ἀρετή, παράδειγμα πρός μίμησιν. Ὁ ἴδιος,
θά λέγαμε, δίνει τόν ὁρισμό τῆς ἀρετῆς, πού
δέν εἶναι ἄλλος παρά ἡ κατά Χριστόν ζωή
καί ἐσωτερική ἀνακαίνιση τοῦ ἀνθρώπου.
Θεμέλιο πνευματικῶν κατακτήσεων κατά
τόν Ἱερό Πατέρα εἶναι ἡ ἀρετή τῆς ὑπομονῆς. Ἡ ὑπομονή, κατά τόν Ἱερό Χρυσόστομο, εἶναι λίαν ἐπαινετή καί εἶναι ἡ
πιό ἀσφαλής ἀρετή, πού δέν μπορεῖ νά τή
βλάψει οὔτε ὁ διάβολος.
Παράδειγμα ὑπομονῆς φέρει τόν Ἰώβ
τῆς Παλαιάς Διαθήκης, ἀλλά καί τόν παραλυτικό τῆς Βηθεσδά. Γιά τόν δεύτερο λέγει:
« Ἔκπληκτος ἡ καρτερία τοῦ παραλύτου·
ἔτη τριακονταοκτώ ἔχων καί καθ’ ἕκαστον
ἐνιαυτόν ἀπαλλαγήσεσθαι τοῦ νοσήματος
προσδοκῶν προσήδρευέ τε καί οὐκ ἀφίστατο... αἰσχυνθῶμεν, ἀγαπητοί, καί στενάξωμεν
ἐπί τῇ πολλῇ ῥαθυμίᾳ... διό παραινῶ πάντα
ἀποθεμένους τά τῆς ὀλιγωρίας, ζηλοῦν τήν
ἀρετήν» ( Ὁμιλία ΛΣΤ΄, Εἰς τό Κατά Ἰωάννην).
Ἄλλωστε ὁ Ἅγιος Ἰωάννης ὁ Χρυσόστομος εἶναι ἕνα ζωντανό παράδειγμα ὑπομονῆς. Πόσα καί πόσα δέν ὑπέστη ἀπό συκοφάντες καί ἀπό διῶκτες, καί ὅμως ἐκεῖνος
γιά τό καλό τῆς Ἐκκλησίας καί τοῦ λαοῦ
πού πάντοτε ἀγωνιζόταν, ὅλα τά ὑπέμεινε
μέ ἁγία ὑπομονή. Καί μέσα στίς ἀτέλειω-

τες δοκιμασίες του εὕρισκε τή δύναμη καί
ἄλλους νά στηρίζει καί νά ἐνθαρρύνει. Ἰδού
τί γράφει στή Χαλκιδία καί τήν Ἀσυγκριτία
στήν κθ΄ ἐπιστολήν του: «Μηδέν ὑμᾶς ταραττέτω τῶν συμβαινόντων λυπηρῶν, μηδέ
τά ἐπάλληλα (τά ἀλλεπάλληλα) τῶν πραγμάτων κύματα θορυβείτω ὑμῶν τήν διάνοιαν.
Τοιαύτη γάρ ἡ στενή καί τεθλιμμένη ὁδός,
πολλήν ἔχουσα τήν δυσκολίαν, πολλούς τούς
ἱδρῶτας καί τούς πόνους. Ἀλλά ταῦτα μέν
παροδεύεται (ξεπερνιοῦνται) καί τῷ παρόντι
συγκαταλύεται βίω˛ (ἐξαφανίζονται), κἄν γάρ
στενή ἡ ὁδός, ἀλλά ὁδός ἐστι, τά δέ ἐκ τοῦ
ταῦτα φέρειν πράως καί γενναίως βραβεῖα
διηνεκῆ καί ἀθάνατα καί πολλῷ μείζονα τῶν
ἱδρώτων... καί νῦν τήν ἁρμόττουσαν ὑμῖν ἐπιδείκνυσθε ὑπομονήν».
Ὁ Χρυσορρήμων αὐτή τή γενναία ἀρετή τῆς ὑπομονῆς τήν εἶχε μέσα του. Αὐτή
ἡ ἁγία καί σωστή ὑπομονή τόν συνόδευε
πάντα, καί ἤξερε καλά τόν λόγο τοῦ Ἀποστόλου τῶν Ἐθνῶν Παύλου, πού ἀγαποῦσε,
μελετοῦσε καί ἑρμήνευε, ὅτι «ἡ θλῖψις ὑπομονήν κατεργάζεται, ἡ δέ ὑπομονή δοκιμήν,
ἡ δέ δοκιμή ἐλπίδα, ἡ δέ ἐλπίς οὐ καταισχύνει» (Ρωμ. 5, 3-5).
Μᾶς διδάσκει, λοιπόν, ὁ σοφός Ἱεράρχης ὑπομονήν νά ἔχουμε στή ζωή μας, ὅλοι
μας. Γιατί ἡ ὑπομονή εἶναι νίκη κατά τῆς
ἀπελπισίας, τῆς ραθυμίας, τῆς ἀπαισιοδοξίας. Καί βέβαια ἡ ὑπομονή πρέπει νά
εἶναι τέλεια, ὄχι θλιμμένη, ἀλλά ἀγωνιστική,
γεμάτη ἐλπίδα. Ὅποιος ἔχει ὑπομονή, στό
τέλος, ἐξέρχεται ἀπό τό στάδιο τοῦ βίου
νικητής.
Σεβ. Μητροπολίτης Μάνης
κ. Χρυσόστομος Γ΄
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Στοχασμοί
&
Ἀπόηχοι

ρό ημερῶν, ἀπό μιά σύμπτωση, ξαναδιάβασα μερικά
ἀπό τά ἀξεπέραστα ποιήματα τοῦ μεγάλου μας ποιητῆ Κωστῆ Παλαμᾶ. Ἀνάμεσα σ’ αὐτά ἦταν καί ὁ
«Τάφος». Διαβάζοντας τούς ὑπέροχους στίχους, σέ μιά στιγμή,
συνειδητοποίησα τό πόσο διαφορετική ἦταν τώρα ἡ συγκίνηση πού
μέ πλημμύρισε, συγκριτικά μ’ ἐκείνην πού εἶχα νιώσει, ὅταν πρωτοδιάβασα
αὐτούς τούς στίχους στά δεκατέσσερά μου χρόνια. Καί κατάλαβα τό πόσο
μεταβάλλεται καί διαστέλλεται τό νόημα κάποιων λέξεων, ἀναλόγως μέ
τήν ἡλικία, τά βιώματα καί τίς συνθῆκες ζωῆς τοῦ ἀναγνώστη, τήν ὥρα
πού διαβάζει ἕνα κείμενο. Ἔτσι καί γιά μένα, πού, τώρα ἔχω πιά
τήν ἰδιότητα τῆς μάνας καί τῆς γιαγιᾶς, κάθε λέξη τῶν στίχων
ἔπαιρνε μιά ἐντελῶς διαφορετική ἔκταση καί διάσταση,
φορτισμένη μέ ανείπωτη συγκίνηση.
Πέρα, ὅμως, ἀπό τή συγκίνηση, αὐτή τή φορά
στάθηκα μέ περίσκεψη καί σέ δύο στίχους,
ἰχνηλατώντας καί συνειδητοποιώντας τήν
ὕπαρξη ἑνός καινούργιου, γιά μένα,
νοήματος, πού ἔκανε τίς ἐννέα
λέξεις πού τούς ἀπαρτίζουν,
νά μοιάζουν σχεδόν σάν
ἐντολές. Νά γίνονται
μιά διαχρονική ὑποθήκη, κατάλληλη
νά ἐμπνεύσει, ἀλλά καί νά ἀποτελέσει στόχο ζωῆς
γιά τόν καινούργιο χρόνο πού
ἀνέτειλε καί γιά
τό μέλλον, γενικότερα: «Βάλε τά
σημάδια σου, τό
δρόμο νά μή χάσεις...».

«... Βάλε
τά σημάδια σου,
τό δρόμο
να μή χάσεις»

***
Νά, λοιπόν, μιά προτροπή μέ ἄπειρες καί πολύτιμες προεκτάσεις. Τόν χάνεις τόν δρόμο σου, ἄν δέν ἔχεις
σημάδια γιά ὁδηγούς. Κι ἐμεῖς οἱ
Ἕλληνες, ἄν καταφέραμε νά πορευτοῦμε ὡς ἔθνος στόν δρόμο τῆς Ἱστορίας,
χωρίς νά χαθοῦμε, εἶναι διότι εἴχαμε βάλει τά
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σημάδια μας, τίς διαχρονικές μας ἀξίες. Σημάδια πού ὁριοθετοῦνται ἀπό τή
γλῶσσα μας, τήν ἀγάπη γιά τήν ἐλευθερία, τή φιλοπατρία, τήν Πίστη μας στόν
Θεό, τή συνείδηση τοῦ χρέους, τήν ἔφεση
γιά διάκριση στόν ἀγῶνα τόν καλό, τή
συναίσθηση τῆς ἔννοιας « Ἄνθρωπος»,
τόν σεβασμό στίς παραδόσεις καί στήν
ἰδιαίτερή μας ταυτότητα.
Αὐτά τά σημάδια μᾶς χρειάζονται καί
τώρα καί πάντα, γιά νά μήν ἀφανιστοῦμε
στούς δαιδαλώδεις καί ὀλισθηρούς δρόμους πού στήνονται ἀπό τούς ἰσχυρούς
τῆς γῆς. Αὐτούς πού νοιάζονται μόνο
γιά τά συμφέροντά τους καί τήν παγκοσμιοποίηση τῆς ἐξουσίας τους. Αὐτά τά
σημάδια ἄς βάλουν οἱ ἡγέτες μας, γιά
νά μήν χαθοῦμε ὡς γένος καί ὡς ἔθνος.
***
Ἀλλά καί μέ τήν ἰδιότητα τοῦ ἀτόμου,
μέσα στό σύγχρονο ὑπαρξιακό χάος μιᾶς
ζωῆς στεγνῆς ἀπό οὐσιαστικό νόημα καί
προσηλωμένης, ἀ-νοήτως καί ἐμμονικῶς,
σέ φθαρτές ἐπιδιώξεις καί κατακτήσεις,
χρειαζόμαστε ὅλοι σημάδια πού θά μᾶς
κρατήσουν στόν δρόμο τῆς ποιότητας καί
τῆς ἀνθρωπιᾶς.
Σημάδια ἀνεξίτηλα καί φωτεινά, ἱκανά νά νικήσουν τά ζοφερά σκοτάδια τῆς
ἀκατάσχετης ἀνθρώπινης βουλιμίας καί
τῆς ἀπόγνωσης πού συνοδεύει τό ἀτέλειωτο ἀνικανοποίητο καί τήν ἀποξένωση.
Εἶναι σημάδια σταθερά κι ἐλπιδοφόρα,
μέ ὀνόματα οἰκεῖα, πού ζεσταίνουν τήν
καρδιά, ἀλλά παραμένουν παραγκωνισμένα καί περιφρονημένα στά ἀζήτητα
τῆς σύγχρονης κοινωνίας. Τά ξέρουμε,
ὅμως, ὅλοι αὐτά τά διαχρονικά σημάδια
πού περιμένουν πάντα στίς δύσκολες
στροφές τοῦ δρόμου, γιά νά βοηθήσουν
τόν παραστρατημένο καί παραλογισμένο
καταναλωτικό ρομποτάνθρωπο τοῦ 21ου
αἰῶνα, νά ξαναβρεῖ τόν δρόμο ἑνός ἀλη-

θινοῦ νοήματος ζωῆς.
Ἔχουν ὀνόματα ἀπό λέξεις πανέμορφες, πολυσήμαντες, μέ δυναμική μιᾶς
βαθιᾶς καί πολυδιάστατης ἐσωτερικῆς
ἀπήχησης. Κάποιες, μάλιστα, ἀπό αὐτές
εἶναι καί ἀποκλειστικά δικές μας, ἀφοῦ
δέν ἀπαντοῦν σέ καμμιά ἄλλη γλῶσσα,
ἐκτός ἀπό τήν ἑλληνική. Ἄς θυμηθοῦμε
μερικές μόνο ἀπό αὐτές: φιλότιμο, λεβεντιά, αὐταπάρνηση, παλληκαριά, ἀρετή,
εὐσυνειδησία, ντομπροσύνη, ἀλληλεγγύη,
πίστη, εὐσέβεια, ταπεινοφροσύνη, χρέος,
τιμή, καί πολλές ἄλλες.
Τόσα καί τόσα σημάδια, λοιπόν, πολύτιμα ἐρείσματα ψυχῆς, μηνύματα καί
προτροπές ἐλπίδας, γιά ὅσο θά ὑπάρχουν
ἄνθρωποι πάνω στή γῆ. Ἄνθρωποι πού
βολοδέρνουν καί τρικλίζουν μέσα στήν
τραγική ἀτομικότητά τους καί στήν μοναξιά μιᾶς ἄδειας ἀπό νόημα ζωῆς, πού,
συχνά, μπορεῖ καί νά τούς ἔχει περικυκλώσει μέ ὁλόχρυσες ἁλυσίδες.
***
Ἀπό ὅλα, ὅμως, αὐτά τά σημάδια,
ἀξεπέραστο καί εὐλογημένο, μέσα στό
πέρασμα τῶν αἰώνων, θά παραμένει πάντα ἐκεῖνο τό σωτήριο ἰλαρό φῶς, πού
ξεχύθηκε ἀπό ἕναν ταπεινό σταῦλο τῆς
Βηθλεέμ, πρίν ἀπό περίπου 2000 χρόνια,
καί σαρκώθηκε μέ δύο μόνο λέξεις ἀπό
τό στόμα τοῦ Θεανθρώπου:
«Ἀγαπᾶτε ἀλλήλους».
Αὐτό εἶναι τό καίριο σημάδι γιά τούς
εὐτυχισμένους ἐκείνους πού, μέ τήν καθοδήγησή του καί ἀκολουθώντας το, θά
ἀξιώνονται νά βρίσκουν πάντα τόν πιό
ὑπέροχο δρόμο τῆς οὐσιαστικῆς Ζωῆς.
Καλή κι Εὐλογημένη Χρονιά!
Μερόπη Ν. Σπυροπούλου,
Ὁμότιμη Καθηγήτρια
Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν
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ΝΕΑ ΧΡΟΝΙΑ Σ Ε
ΣΩΣ ΤΑ ΘΕΜΕΛΙΑ

Ὀ

νομάζεται Matteo Renzi καί
ἦταν ὁ 56ος πρωθυπουργός
τῆς Ἰταλίας. Ἦταν, ὅπως ἔλεγαν, νέο, ἄφθαρτο, πολλά ὑποσχόμενο
πρόσωπο στήν κεντρική πολιτική σκηνή
τῆς Εὐρώπης. Καί ἦταν βαθιά πιστός
Ρωμαιοκαθολικός. Ἀπό τή μικρή του
ἡλικία πήγαινε ὅλες τίς Κυριακές στή
Θεία Λειτουργία. Καί δέν παρέλειπε νά
προστρέχει συχνά-πυκνά στόν Ἐξομολόγο πνευματικό του πατέρα, γιά νά
ἐμπεδώνει σωστά καί νά προεκτείνει μέ
πιστότητα καί σοβαρότητα στή ζωή του
ὅσα μελετοῦσε στό Εὐαγγέλιο καί στά
πνευματικά βιβλία.
Σέ μιά συνάντηση μέ τόν πνευματικό
του, ἔφηβος μέ σπινθηροβόλο πνεῦμα
καί ἐκρηκτικό δυναμισμό, ἄκουσε μιά
πολύ σημαντική καί ὁδηγητική συμβουλή:
– Ματέο, χαλάρωσε. Ὁ Θεός ὑπάρχει, καί δέν εἶσαι ἐσύ! Ταπεινώσου, συγκεντρώσου καί ἐπικεντρώσου σ’ αὐτά
πού πρέπει!
Δέν ξέρουμε πόσο βαθιά ἔβαλε μέσα
του αὐτά ὁ Ματέο, ὁ ἐν λόγῳ νεαρός.
Σίγουρα, ὅμως, θά τόν προβλημάτισαν.
Καί ὅλοι μας ἀπό ἕναν τέτοιο προβλη10

ματισμό, ἄν μᾶς συνέχει σωστά, μόνο
ὀφέλη θά ἔχουμε.
***
Καθώς βρισκόμαστε στήν εἴσοδο
μιᾶς νέας χρονιᾶς, κινοῦνται ἀδιόρατα μέσα στίς καρδιές μας πλάνα καί
ἀποφάσεις γιά ἀλλαγές καί ὑψηλούς
στόχους. Καί ὑποβόσκει μιά αἴσθηση
παντοδυναμίας πώς θά τά καταφέρουμε
ὅλα. Ἀκόμα καί μεγαλόπνοες βελτιώσεις, πού ξεπερνοῦν κατά πολύ τό μπόι
μας. Καί «εἰκονίζονται μπροστά μας»
ἐφικτές ἤ καί ἤδη πραγματοποιημένες,
καί ἄς μήν ἔχουμε κάνει οὔτε τό πρῶτο
βῆμα.
– Καλά, δέν πρέπει νά ἐλπίζουμε
καί νά ὁραματιζόμαστε;...
Σίγουρα ναί, ἀλλά στή σωστή βάση.
Μέ ἐπίγνωση τῶν ὁρίων, καθώς... δέν
εἴμαστε ἐμεῖς ὁ Θεός! Ἀλλά καί μέ σύνεση, μέ προγραμματισμό, ἐπικεντρωμένοι στόν σκοπό μας.
***
Λέει ὁ Χριστός: «Ποιός ἀπό σᾶς
πού θέλει νά χτίσει ἕνα οἰκοδόμημα,
δέν θά καθίσει πρώτα νά ὑπολογίσει
τή δαπάνη, γιά νά δεῖ ἄν τοῦ φτάνουν
τά χρήματα, γιά νά ὁλοκληρώσει τό

Ποιός βασιλιάς, πάλι, ξεκινάει
νά κάνει πόλεμο μέ ἄλλον βασιλιά, χωρίς πρῶτα νά σκεφτεῖ
ἄν ἀρκοῦν οἱ δυνάμεις του νά
ἀντιμετωπίσει τόν ἀντίπαλο;
ἔργο; Καί αὐτό, ὥστε, ὅταν βάλει τό
θεμέλιο καί δέν τελειώσει τό ἔργο, νά
μήν ἀρχίσουν ὅλοι ὅσοι τόν παρακολουθοῦν νά τόν χλευάζουν ὡς ἄμυαλο.
Ποιός βασιλιάς, πάλι, ξεκινάει νά κάνει
πόλεμο μέ ἄλλον βασιλιά, χωρίς πρῶτα
νά σκεφτεῖ ἄν ἀρκοῦν οἱ δυνάμεις του
νά ἀντιμετωπίσει τόν ἀντίπαλο;» (Λουκ.
14, 28-31). Ρεαλισμός λοιπόν!
Ἡ ψύχραιμη καί προσγειωμένη σκέψη τοῦ Χριστιανοῦ εἶναι ἀπό τά πολυτιμότερα ἐφόδιά του. Καί ὅταν, παράλληλα, ζητᾶμε τὴν Ἄνωθεν Εὐλογία στή
ζωή μας καί τά διαβήματά μας, δηλαδή ἐπικαλούμεθα τή βοήθεια τοῦ Παντοδύναμου Θεοῦ, θά φωτίζει ὁ Θεός
τούς διαλογισμούς μας, θά ἀπαλείφει
τά ἐμπόδια, θά γεφυρώνει τά χάσματα,
θά ἐξομαλύνει τήν πορεία, θά διανοίγει
λεωφόρους σέ ὅλα τά ἀδιέξοδα.
Κάθε φιλότιμο παιδί τοῦ Χριστοῦ,
καθένας μας πού τά ἔχει βιώσει αὐτά,
ξέρει, εἶναι βέβαιος, ὅτι δέν εἶναι μόνος. Σέ ὅλες τίς δύσκολες ἤ λιγότερο
κρίσιμες περιστάσεις τοῦ βίου μας

ἐπιβάλλεται νά δεσπόζει μέσα μας ἡ
αἴσθηση τῆς παρουσίας τοῦ Θεοῦ καί
ἡ ἀκλόνητη πίστη σ’ Αὐτόν, σέ ἀπόλυτη
συναρμογή καί συνδυασμό μέ τή λογική καί τήν πραγματικότητα. Αὐτό εἶναι
τό χρυσό κλειδί κάθε οὐσιαστικῆς ἐπιτυχίας. Ἔτσι ὀμορφαίνουν οἱ πορεῖες
μας καί θωρακίζονται οἱ ζωές μας. Οἱ
ξεκομμένοι ἀπό τήν Πίστη, τήν Πνευματικότητα καί τήν ἐξαγιασμένη λογική
οἰκονομικοί δεῖκτες, γιά παράδειγμα,
πού ἐν πολλοῖς «μαγειρεύονται» ἀπό
κέντρα ἐπιτηδείων, μόνο πρόσκαιρες
λύσεις μποροῦν νά προφέρουν.
Ὅμως ἡ πίστη εἶναι τό ἀπόλυτο ἐχέγγυο. Καί προσαρτᾶ καί ἐπιφέρει τήν
ὑπέρτατη ἀξιοπιστία ἀπό κάθε «Οἴκο
Ἀξιολόγησης», ἀφοῦ ἀναφέρεται στήν
Ἐπουράνιο Βασιλεία, πού εἶναι ἡ παρουσία τοῦ Τέλειου καί Παντοδύναμου
Θεοῦ. Καί αὐτό εἶναι τό Μεγάλο Ζητούμενο γιά ὅλους μας. Τό ἄκρως ἐφετόν!
Εὐλογημένη Χρονιά!
Ἀρχιμ. Γρηγόριος Λίχας
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άποιοι, ἀκούγοντας τή διδασκαλία
τοῦ Χριστοῦ, θεώρησαν τά λόγια Του
δύσκολα καί παράξενα. Γι’ αὐτό ἀποχώρησαν ἀδιαφορώντας. Τότε στράφηκε ὁ Χριστός στούς μαθητές Του καί τούς εἶπε: «Μήπως θέλετε καί ἐσεῖς νά φύγετε»; Ἀποκρίθηκε
ὁ Πέτρος: «Κύριε, πρός τίνα ἀπελευσόμεθα;
Ρήματα ζωῆς αἰωνίου ἔχεις». «Ποῦ νά πᾶμε;
Ἐσύ κατέχεις λόγια πού μᾶς ὁδηγοῦν στήν
αἰώνια ζωή» ( Ἰω, 6, 67-68).
Ὀ Χριστός εἶναι ἀναγκαῖος γιά τόν ἄνθρωπο περισσότερο ἀπ’ ὅ,τι εἶναι τό ψωμί γιά τόν
πεινασμένο, τό νερό γιά τόν διψασμένο καί τό
φάρμακο γιά τόν ἄρρωστο. Τά λόγια Του εἶναι
τροφή ἀνώτερη, ἐκλεκτή καί πιό γλυκιά ἀπό τό
μέλι «ὑπέρ μέλι καί κηρίον» (Ψαλμ. 118, 103).
Εἶναι τροφή πού ἀναγεννᾶ καί μεταμορφώνει
τή ζωή μας. Εἶναι λυχνάρι στά πόδια μας καί
φῶς στόν δρόμο τῆς ζωῆς μας. Ὁ Χριστός εἶναι
ὁ Ἥλιος, πού θερμαίνει, τό ἀθάνατο Νερό, τό
Δένδρο τῆς Ζωῆς. Εἶναι τό πᾶν: πλοῦτος, χαρά,
εἰρήνη, ἐλπίδα. Πατέρας, φίλος, ἀδελφός.
Οἱ ἄρχοντες τῶν Ἰουδαίων ἔστειλαν στρατιῶτες νά πᾶνε νά Τόν ἀκούσουν, νά πιαστοῦν
ἀπό τά λόγια τῆς διδασκαλίας Του καί νά βροῦν
ἀφορμή, γιά νά Τόν συλλάβουν. Καί ἐγύρισαν
ἄπρακτοι. Καί στήν ἐρώτηση: «Γιατί δέν τόν
συλλάβατε;» ἀπάντησαν: «Οὐδέποτε οὕτως
ἐλάλησε ἄνθρωπος, ὡς οὗτος ὁ ἄνθρωπος».
( Ἰω. 7, 46). «Τέτοια διδασκαλία, ὅπως αὐτοῦ
τοῦ ἀνθρώπου (τοῦ Χριστοῦ) δέν ἀκούσαμε
ποτέ». Δέν μπορεῖ νά τή διανοηθεῖ ἄνθρωπος.
Ἔτσι, ἀντί νά Τόν συλλάβουν, συνελήφθησαν οἱ
ἴδιοι στά δίχτυα τῆς διδασκαλίας Του.
Ἔβλεπαν οἱ ἄνθρωποι τά θαύματα πού
ἔκανε: παράλυτοι νά σηκώνονται· κουτσοί νά
περπατοῦν· τυφλοί νά βλέπουν, δαιμόνια νά
φυγαδεύονται· νεκροί νά ἀνασταίνονται· ἡ τρικυμία νά γαληνεύει. Καί φωτιζόταν ἡ καρδιά,
ὁ νοῦς καί ἡ ψυχή τους. Καί καταλάβαιναν τί

εἶναι ὁ Χριστός, τί δίνει ὁ Χριστός, καί ὅτι αὐτά
πού ὁ Χριστός ὑπόσχεται δέν εἶναι παραμύθια.
Οί μαθητές Του, καθημερινά, ἄκουγαν μέ
ζῆλο καί ἐνθουσιασμό τά λόγια Του καί Τόν
ἀγαποῦσαν περισσότερο. Γιά χάρη Του ἄφηναν
στήν ἄκρη τόν ἑαυτό τους καί τίς ἰδέες τους.
Καί ἔκαναν γιά τόν Διδάσκαλό Τους ὅλο καί
μεγαλύτερους κόπους καί θυσίες. Τί τούς ἔλεγε;
• Καλότυχος ἐκεῖνος πού δέν ἀφήνει τόν
ἑαυτό του νά μπλοκάρει στή σκέψη ὅτι
ἐδῶ εἶναι ἡ ζωή: ἐδῶ ὁ Παράδεισος, ἐδῶ
καί ἡ Κόλαση.
• Καλότυχος ἐκεῖνος πού κατανοεῖ ὅτι ἄλλο
ἡ δική του σοφία καί ἄλλο ἡ σοφία καί ἡ
δύναμη τοῦ Θεοῦ.
• Καλότυχος ἐκεῖνος πού δέν μπλοκάρει στή
σκέψη ὅτι ἡ ζωή σημαίνει φαγητό, χρήματα,
διασκέδαση, ἀλλά βλέπει τήν κατάστασή
του καί διαπιστώνει ὅτι εἶναι γεμᾶτος λάθη,
πάθη καί ἀδυναμίες· πού καταλαβαίνει πώς
δέν εἶναι, ὅπως ἔπρεπε νά εἶναι...
• Καλότυχος ἐκεῖνος πού ἔχει ταπείνωση καί
διαπιστώνει τήν πνευματική του ἀνεπάρκεια.
• Καλότυχος ἐκεῖνος πού δέν ἀφήνει τόν ἑαυτό του νά κυριαρχεῖται ἀπό ὀργή καί θυμό.
Ἀκόμη περισσότερο καλότυχος ἐκεῖνος πού
βλέπει ὄχι μόνο τό κακό τοῦ κόσμου, ἀλλά κυρίως τό κακό πού βρίσκεται μέσα του· αὐτός ὁ
ὁποῖος ξέρει ὅτι τό χειρότερο κακό πού ὑπάρχει
δέν εἶναι αὐτό πού μᾶς βρίσκει, ἀλλά αὐτό
πού κάνουμε στόν πλησίον, γιατί μᾶς διαλύει
πνευματικά καί μᾶς χωρίζει ἀπό τόν Θεό.
Νά διαβάζουμε τακτικά, εἰ δυνατόν καθημερινά, τά λόγια τοῦ Θεοῦ, τήν Καινή Διαθήκη,
ἔστω καί λίγο. Εἶναι τά μόνα πού μποροῦν νά
μᾶς ξυπνήσουν, νά μᾶς φωτίσουν καί νά μᾶς
ὁδηγήσουν στή σωτηρία.
Ἀρχιμ. Ἰωήλ Νικολάου

ΡΗΜΑΤΑ ΖΩΗΣ ΑΙΩΝΙΟΥ
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2019

Δ

ιανύουμε ἤδη τίς πρῶτες μέρες τοῦ
καινούργιου χρόνου. Ἄλλη μιά χρονιά
ἁπλώνεται μπροστά μας, μέσα στήν
ὁποία πρόκειται νά ζήσουμε ὄμορφες, ἀλλά
καί δύσκολες στιγμές. Γιά πολλούς ἀπό ἐμᾶς
ἡ ἔλευση τοῦ νέου ἔτους συνοδεύεται ἀπό ἕνα
μικρό ἀπολογισμό γιά ὅσα ἔγιναν ἤ δέν ἔγιναν
τόν προηγούμενο χρόνο, ἀλλά συνδέεται καί
μέ τή δημιουργία νέων στόχων καί ἀποφάσεων γιά αὐτόν πού ἔρχεται. Θυμᾶμαι πώς σέ
κάποιο ἀπό τά σεμινάρια στό Πανεπιστήμιο
μᾶς εἶχαν τονίσει ὅτι ἡ καταγραφή τῶν στόχων
εἶναι μιά ἀποτελεσματική τεχνική πού προωθεῖ τήν ἐπίτευξή τους. Ἀφοῦ ἡ συγκεκριμένη
διαδικασία ἔχει ἐπιτυχημένη ἐφαρμογή στόν
ἐπαγγελματικό μας χῶρο, γιατί νά μήν τήν
υἱοθετήσουμε καί στήν προσωπική ζωή; Μέ
αὐτή τή μέθοδο γράφτηκε καί ἡ φετινή μου
λίστα μέ στόχους γιά τό 2019, μικρή καί περιεκτική, πού περιλαμβάνει μόνο τρεῖς λέξεις:
εὐγνωμοσύνη, συνέπεια καί ἐπικοινωνία.
Εὐγνωμοσύνη
Εὐγνωμοσύνη στόν Θεό, πού μᾶς ἀξίωσε
νά ζήσουμε μιά ἀκόμη χρονιά, μέ ὅσα κι ἄν
ἦρθαν κατά τή διάρκειά της. Γιά τήν ὑγεία
τή δική μας καί τῶν δικῶν μᾶς ἀνθρώπων.
Γιά ὅλα τα ὑλικά ἀγαθά πού μᾶς προσέφερε
ἁπλόχερα. Γιά τήν εὐλογία νά ἀνήκουμε σέ
μιά οἰκογένεια καί πού μᾶς ἀξίωσε νά δημιουργήσουμε τή δική μας.
Εὐγνωμοσύνη στούς ἀνθρώπους γύρω μας.
Στούς γονεῖς μας, πού παρότι ἔχουμε μεγαλώσει, φροντίζουν πάντα γιά ἐμᾶς. Σέ ὅσους
καθημερινά μας εὐεργετοῦν καί εἶναι κοντά

Μιά εὐκαιρία
γιά νέους
στόχους
μας, γιά νά βοηθήσουν στά καθημερινά, ἀλλά
καί στά δύσκολα. Στά ἀδέρφια μας, στούς φίλους πού μᾶς ἐπέλεξαν γιά φίλους τους, στόν
σύζυγο, πού στέκεται πάντα δίπλα μας σέ ὅλα,
στά παιδιά μας, πού μᾶς ἔκαναν γονεῖς.
Συνέπεια
Συνέπεια στόν πνευματικό μας ἀγώνα,
στή συμμετοχή μας στή Θεία Λατρεία καί σέ
ὅσα ἐπιτάσσει γιά τή ζωή μας ὁ Λόγος Του.
Συνέπεια ἀπέναντι στόν ἑαυτό μας καί
στούς γύρω μας. Στίς ὑποχρεώσεις μας, στά
λεγόμενά μας καί στίς ἀπόψεις μας. Στίς ἀξίες
καί στά πιστεύω μας.
Ἐπικοινωνία
Περισσότερη καί οὐσιαστικότερη ἐπικοινωνία μέ τόν Θεό μέσω τῆς προσευχῆς, πού
ἀποτελεῖ τό ἰσχυρότερο ὅπλο πού ἔχουμε,
γιά νά ἀντεπεξέλθουμε στίς δύσκολες μάχες
τῆς ζωῆς μας.
Ἐπικοινωνία καί μέ τούς δικούς μας
ἀνθρώπους. Μιά ἐπίσκεψη στό πατρικό μας
σπίτι, ἕνα τηλεφώνημα σέ συγγενεῖς καί
φίλους πού βρίσκονται μακριά, συχνότερη
ἐπαφή μέ τούς ἀγαπημένους μας.
Τό μήνυμα αἰσιοδοξίας πού σηματοδοτεῖ
τό ξεκίνημα μιά νέας χρονιᾶς ἅς γίνει ἐφαλτήριο γιά τήν ἐσωτερική μας ἀλλαγή καί τήν
ἐνίσχυση τοῦ χριστιανικοῦ μας ἀγώνα. Ἄς
προσπαθήσουμε κάθε μέρα τοῦ 2019 νά εἶναι
ἕνα ἀκόμη βῆμα πιό κοντά στήν ἐπίτευξη τῶν
πνευματικῶν καί προσωπικῶν μας στόχων.
Καλή χρονιά σέ ὅλους μας!
Πελαγία Μπιχαλτζῆ
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Ἡ ἀλήθεια πού στοιχίζει
Στή μνήμη τοῦ Γιάννη Κωλέττη,
λαμπροῦ θεολόγου καί διευθυντῆ
τοῦ περιοδικοῦ ΤΑ ΝΕΙΑΤΑ
(πέντε χρόνια ἀπό τήν ἐκδημία του)

Ἡ

Ἱστορία ἀναφέρει ὅτι κάποτε ὁ Διονύσιος
ὁ πρεσβύτερος (430 – 367 π.Χ.), τύραννος
στίς Συρακοῦσες τῆς Σικελίας, ἤθελε νά γράφει ποιήματα, χωρίς νά εἶναι ποιητής. Μιά μέρα
ζήτησε νά κάνει κριτική στά ποιήματά του ἕνας
πραγματικός ποιητής καί συνθέτης τραγουδιῶν, ὁ
Φιλοχορός ὁ Κυθήριος. Ὁ Φιλοχορός εἶπε στόν Διονύσιο τήν ἀλήθεια, ὅτι τά ποιήματά του δέν ἀξίζουν τίποτε.
Ὁ Διονύσιος θύμωσε πολύ καί διέταξε νά κλείσουν τόν ἄτυχο Φιλοχορό στίς
φυλακές τῶν Λατομείων, πού βρίσκονταν ἔξω ἀπό τίς Συρακοῦσες. Ὕστερα
ἀπό λίγο καιρό, ὁ Διονύσιος ἐλευθέρωσε τόν ποιητή, τόν κάλεσε σέ γεῦμα,
τοῦ διάβασε νέα ποιήματα καί περίμενε τώρα τήν ἐπαινετική κριτική του.
Ὁ ποιητής Φιλοχορός τοῦ ἀπάντησε: « Ἄπαγε μέ εἰς Λατομείας». Δηλαδή,
ξαναστεῖλε με στίς φυλακές τῶν Λατομείων.

Ἡ ἀλήθεια, λοιπόν, στοιχίζει πολύ.
Γιατί εἶναι πικρή καί οἱ ἄνθρωποι δέν
τήν ἀντέχουν. Αἰτία; Ὁ ἐγωϊσμός καί
τό συμφέρον. Ἔτσι, καταφεύγουν στό
ψέμα. Θά πεῖ κανείς: «Εἶναι δυνατόν
νά λές τήν ἀλήθεια παντοῦ καί πάντοτε; Ὅ,τι κι ἄν σοῦ στοιχίσει;» Βαρύς ὁ
λόγος. Δύσκολο πολύ, μά ὄχι ἀδύνατο.
Γι’ αὐτό δίνει καί παίρνει ἡ ψευδολογία. Ψέμα στό ψέμα. Ὁ μακαριστός
Ἀρχιμανδρίτης π. Ἰωάννης Ἀλεξίου,
λαμπρός κληρικός καί πολυγραφότατος
συγγραφέας, εἶχε γράψει κάποτε: «Οἱ
ἄνθρωποι κανονίζουν τή συμπεριφορά
τους μέ γνώμονα τό συμφέρον. Γι’ αὐτό,
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ὅταν τούς συμφέρει, λένε τήν ἀλήθεια
κι ὅταν πάλι νομίζουν ὅτι αὐτό εἶναι
τό συμφέρον τους, καταφεύγουν στό
ψέμα».
Ὁ ἀείμνηστος Κωνσταντῖνος Κούρκουλας, Ἀνώτατος Ἐκπαιδευτικός Σύμβουλος, στό βιβλίο του «Στάχυα» (Α΄
Τόμος) παραθέτει σοφές γνῶμες γιά τήν
ἀλήθεια. Σημειώνουμε μερικές:
α) «Τό φῶς τῆς ἀλήθειας ὅσους δέν
φωτίζει, τούς τυφλώνει».
β) « Ὁ καλός φοβᾶται τό ψέμα, ὁ κακός τήν ἀλήθεια».

γ) « Ὅποιος δέν ξέρει τήν ἀλήθεια
εἶναι ἀθῶος. Ὅποιος, ὅμως, ξέρει
τήν ἀλήθεια καί τήν ἀποσιωπᾶ εἶναι
ὑπόδικος».
δ) «Εἶναι δυσάρεστο νά λές τήν ἀλήθεια. Τό νά λές ὅμως ψέματα εἶναι
ἀκόμη χειρότερο».
Ἀναφέρεται στήν ἱστορία τοῦ
ἀρχαίου ἑλληνικοῦ θεάτρου ὅτι κάποτε ὁ μεγάλος δραματουργός Εὐριπίδης
(480−406 π.Χ.) πιεζόταν ἀπό κάποιους
ν’ ἀλλάξει σ’ ἕνα ἔργο του μερικά κεφάλαια, τά ὁποῖα δέν ἄρεσαν σέ ὁρισμένους, γιατί τούς ἔθιγαν. Ὁ Εὐριπίδης
τούς ἀπάντησε: «Δέν γράφω, γιά νά
διδαχθῶ ἐγώ ἀπό ἐσάς, ἀλλά σεῖς ἀπό
ἐμένα. Οὔτε γιά νά γίνω εὐχάριστος,
ἀλλά ὠφέλιμος. Καί ὠφέλιμη εἶναι μόνο
ἡ ἀλήθεια».

Ἡ ἀλήθεια εἶναι ὁ Χριστός. «Ἐγώ
εἶμαι ἡ ὁδός καί ἡ ἀλήθεια καί ἡ ζωή»
εἶπε ὁ ἀψευδές Του στόμα. Ἐχθρός
τῆς ἀλήθειας καί πατέρας τοῦ ψεύδους
εἶναι ὁ ἀντίδικος διάβολος. Πολύ σοφά
ὁ λαός μας ἔχει βγάλει τήν παροιμία:
«Ὅποιος λέει τήν ἀλήθεια ἔχει τόν Θεό
βοήθεια».
Κλείνουμε μ’ ἕνα σύντομο ἀπόσπασμα ἀπό ἄρθρο τοῦ π. Ἰωάννη Ἀλεξίου:
«Ὁ ἄνθρωπος πού ἀγαπάει τήν ἀλήθεια, ὁ εἰλικρινής παντοῦ καί πάντοτε
εἶναι ἕνας πραγματικός ἄνθρωπος, ἕνας
ἀληθινός ἀγωνιστής στόν στίβο τοῦ καλοῦ. Εἶναι ἕνας ἥρωας. Καί γι’ αὐτό τόν
ἐκτιμάει ἡ κοινωνία. Καί κάποτε ἀκόμη
κι ἐκεῖνοι πού ζοῦν στό ψέμα».
Γ. Δ. Κούβελας
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Ἡ Ἱεραποστολή
ὡς τό κύριο ἔργο
τῆς Ἐκκλησίας
χριστιανός, ὁ ὁποῖος ἀγωνίζεται νά
ζεῖ «ἐν Χριστῷ», πρέπει νά αἰσθάνεται καί νά ἐνεργεῖ ὡς «παγκόσμιος» ἄνθρωπος. Ἡ συμπεριφορά αὐτή
ἀπορρέει ἀπό τό γεγονός τῆς Γεννήσεως
τοῦ Θεανθρώπου, τῆς Ἀναστάσεώς Του
καί ἀπό τό μήνυμα τῆς Πεντηκοστῆς.
Ἔτσι, διευρύνεται τό ὀπτικό πεδίο κάθε
πιστοῦ καί ἡ προοπτική της Ὀρθοδοξίας ἀποκτᾶ παγκόσμια διάσταση, ὥστε
ἡ ἱεραποστολή νά μήν εἶναι κάτι δευτερεῦον, ἀλλά τό κύριο καί τό θεμελιῶδες
ἔργο τῆς Ἐκκλησίας. Καί τοῦτο, γιατί
τό μήνυμα νά κηρυχθεῖ τό Εὐαγγέλιο
«ἕως ἐσχάτου της γῆς» (Πράξ. 13, 47),
ἐντάσσεται μέσα στό καθολικό χρέος καί
τό ἦθος τῆς Ἐκκλησίας μας.
Οἱ λόγοι, βέβαια, πού καθιστοῦν
τήν ἱεραποστολή ὡς τό κύριο ἔργο τῆς
Ἐκκλησίας εἶναι πολλοί. Ξεχωρίζει,
ὅμως, ὁ σημαντικότερος, πού εἶναι ἡ
διαβεβαίωση τοῦ Ἀποστόλου Παύλου
ὅτι ὁ Χριστός «πάντας ἀνθρώπους θέλει σωθῆναι καί εἰς ἐπίγνωσιν ἀληθείας
ἐλθεῖν» (Α΄ Τιμ. 2, 4). Γι’ αὐτό καί ὁ
μεγάλος Ἀπόστολος, ὅταν γνώρισε τόν
Ἀναστάντα Κύριο, διέθεσε τήν ὕπαρξή
του στήν ἱεραποστολή, ὅπως καί ὅλοι οἱ
Ἀπόστολοι καί οἱ Ἅγιοι τῆς Ἐκκλησίας μας, ὥστε μέ τό κήρυγμα τοῦ Εὐαγγελίου «πάσῃ τῇ κτίσει» οἱ πιστοί νά
ἀποκτήσουν «νοῦν Χριστοῦ» (Α΄ Κορ.
2, 16), δηλαδή νά ζοῦν, νά σκέπτονται

Ὁ
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καί νά θέλουν ὅ,τι καί ὁ Χριστός, καί
νά μένουν πάντα «ἐν Αὐτῷ ».
Τί ἐννοοῦμε, ὅμως, εἰδικότερα μέ τόν
ὅρο ἱεραποστολή;
Ἡ σημασία, ὁ σκοπός καί τό περιεχόμενο τῆς ἱεραποστολῆς συνιστοῦν,
γενικά, τό ποιμαντικό ἔργο τῆς Ἐκκλησίας πρός ὅλους ὅσοι βρίσκονται ἐκτός
Αὐτῆς, ἀλλά καί πρός ὅσους, παρ’ ὅλο
πού εἶναι μέλη της, διατηροῦν μιά χαλαρή σχέση μαζί της ἤ βιώνουν μιά ζωή
ἀντίθετη ἀπό τή ζωή της. Στήν πρώτη
περίπτωση μιλᾶμε γιά τήν ἐξωτερική
ἱεραποστολή, ἐνῶ στή δεύτερη ἀναφερόμαστε στήν κατήχηση ἤ τόν ἐπανευαγγελισμό τῶν πιστῶν.
Σύμφωνα μέ τά ἀνωτέρω, ἡ ἱεραποστολή ἀπευθύνεται στόν ἄνθρωπο, νοούμενον ὡς ψυχοσωματική ὕπαρξη καί
ἐπιδιώκει τή σωτηρία καί τόν ἁγιασμό
του. Τό πρότυπο τῆς ἱεραποστολικῆς
δράσεως ὑπῆρξε ὁ ἴδιος ὁ Κύριος, ὁ
ὁποῖος δέν ἀρκέστηκε στή διδασκαλία
Του, ἀλλά ἀνταποκρίθηκε ἄμεσα καί
στίς ὑλικές καί κοινωνικές ἀνάγκες τῶν
ἀνθρώπων. Θεράπευσε ἀρρώστους, ἀνέστησε νεκρούς, χόρτασε πεινασμένους,
ὑπερασπίστηκε τό δίκαιο τῶν φτωχῶν,
διαμαρτυρήθηκε γιά τήν κοινωνική ἀδικία καί καταδίκασε τήν ἀπληστία τῶν
πλουσίων.
Αὐτήν ἀκριβῶς τήν ἱεραποστολική
τακτική, πού ἀποτέλεσε σταθερή πα-

ράδοση, ἀκολουθεῖ καί ἡ
Ἐκκλησία μας
ἀπό συστάσεώς της μέχρι
σήμερα. Φροντίζει δηλαδή, μαζί μέ τήν εὐχαριστιακή κοινωνία καί τό κήρυγμα τοῦ Θείου
Λόγου, νά ἱκανοποιεῖ, στό μέτρο τοῦ
δυνατοῦ, καί τίς ὑλικές ἀνάγκες τῶν
ἀνθρώπων, γιατί, ὅπως λέει ὁ Ἱερός Χρυσόστομος, ὅταν ἕνας ἄνθρωπος καίγεται,
δέν εἶναι ἡ κατάλληλη στιγμή νά τοῦ διδάξει κανείς τόν Λόγο τοῦ Θεοῦ!
Ἕνα σημαντικό θέμα πού σχετίζεται
μέ τήν ἐξωτερική ἱεραποστολή, εἶναι καί
τό ἀναφερόμενο στόν ἐκπολιτισμό τῶν
λαῶν, στούς ὁποίους ἀσκεῖται τό ἱεραποστολικό ἔργο. Ἐδῶ, σύμφωνα μέ τά
πορίσματα τῆς ἱστορίας, καταφαίνεται
ὅτι οἱ ἱεραπόστολοι, μαζί μέ τό κύριο
ἔργο τους ἤ παράλληλα μέ αὐτό, δίδαξαν
γλῶσσα, ὑπέδειξαν στούς ἄρχοντες τρόπους χρηστῆς διοίκησης, διαμόρφωσαν
κανόνες δικαίου, μετέφεραν γνώσεις γιά
διάφορες καλλιέργειες ἤ ἐπαγγέλματα,
κ.ο.κ. Συνεπῶς, τό περιεχόμενο τῆς ἱεραποστολῆς σ’ αὐτές τίς περιπτώσεις, ἐκτός
ἀπό σωτηριολογικό, λειτούργησε καί ὡς
ἐκπολιτιστικό, πάντα ὅμως μέ σεβασμό
στούς ἀνθρώπους, τούς ὁποίους ἐκλήθησαν οἱ ἱεραπόστολοι νά διακονήσουν.
Τελειώνουμε μέ δύο ἐπισημάνσεις. Ἡ
πρώτη ἀναφέρεται στήν ἐσωτερική ἱεραποστολή, δηλαδή στόν ἐπανευαγγελισμό
τῶν πιστῶν. Πρόκειται προφανῶς γιά τήν
ὑποχρέωση καί τό καθῆκον τῆς ποιμαίνουσας Ἐκκλησίας νά διδάξει, νά στηρίξει καί νά φωτίσει μέ ὅλους τους δυνατούς τρόπους τόν πιστό λαό τοῦ Θεοῦ.

Δυστυχῶς, σήμερα φαίνεται
πώς τό ἔργο
αὐτό ἔχει τεθεῖ σέ δεύτερη
μοίρα, ἐνῶ ἔχει
ὑπερτονιστεῖ τό ἔργο τῆς φιλανθρωπίας,
τό ὁποῖο οἱ Ἀπόστολοι εἶχαν ἀναθέσει
στούς διακόνους! Καί ὅμως, μέσα σέ
περιβάλλον πολυπολιτισμικό, ἐν μέρει
ἀθεϊστικό καί μέ τίς αἱρέσεις νά δροῦν
ἀνενόχλητες, οἱ πιστοί εὔκολα προσβάλλονται καί λυγίζουν. Καί αὐτό πρέπει νά
ἀνησυχήσει τήν Ἐκκλησία μας.
Καί ἡ δεύτερη ἐπισήμανση. Στήν
ἀρχαία Ἐκκλησία τό ἔργο τῆς ἱεραποστολῆς ἀσκοῦσαν καί οἱ ἁπλοί πιστοί μέ
τή μορφή τῆς κατηχήσεως. Ὁ δοῦλος
μιλοῦσε στόν κύριό του, ὁ παιδαγωγός στόν μαθητή του, ὁ γιατρός στόν
ἄρρωστο, ἡ γυναίκα στόν ἄνδρα της, ὁ
ἔμπορος στόν πελάτη του, ὁ γνωστός
στόν γνωστό του. Ἄρα, ἡ ἱεραποστολή
εἶναι καί σήμερα θέμα ὅλων τῶν πιστῶν,
κλήρου καί λαοῦ, τόσο ὡς Ἐκκλησίας
στό σύνολό της, ὅσο καί καθενός πιστοῦ
ξεχωριστά.
Χρίστος Γ. Ρώμας
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Πῶς μία ἀπύθμενη ἔχθρα
ἐξελίχθηκε
σέ μία μοναδική φιλία
ἶναι γνωστή ἡ ἀντιπαλότητα πού
ὑπάρχει μεταξύ Καταλανῶν καί
Μαδριλένων. Κι’ αὐτό γιατί οἱ Καταλανοί παλεύουν γιά τήν αὐτονομία
τους, σέ μία Ἱσπανία πού ἐλέγχεται ἀπό
τή Μαδρίτη!
Ο Placido Domingo εἶναι Μαδριλένος καί ὁ Jose Carreras εἶναι Καταλανός. Οἱ δύο αὐτοί μαζί μέ τόν Luciano
Pavarotti (†) ἀποτελοῦν τήν κορυφαία
τριάδα τενόρων στόν κόσμο. Γιά πολιτικές διαφορές τό 1984, ὁ Carreras καί
ὁ Domingo ἔγιναν ἐχθροί! Πάντα στίς
συναυλίες πού τούς καλοῦσαν νά τραγουδήσουν, σέ ὁποιοδήποτε μέρος τῆς
γῆς, ἔβαζαν καί οἱ δύο στά συμβόλαιά
τους σάν ὅρο ἀπαράβατο, ὅτι δέν θά
τραγουδήσουν, ἄν ἦταν καλεσμένος ὁ
ἀντίπαλος!
Τό 1987 διαπιστώθηκε ὅτι ὁ Carreras
ἔπασχε ἀπό λευχαιμία! Ἡ πάλη ἐνάντια
στόν καρκίνο ἦταν πολύ δύσκολη καί
δαπανηρή. Οἱ γιατροί τοῦ εἶχαν δώσει
πιθανότητες ἐπιβίωσης μία στίς δέκα!
Οἱ μακροχρόνιες θεραπεῖες, ἡ μεταμόσχευση νωτιαίου μυελοῦ καί οἱ συνεχεῖς
ἀλλαγές τοῦ αἵματός του, τόν ὑποχρέωναν νά ταξιδεύει κάθε μῆνα στήν Ἀμερική. Αὐτό εἶχε σάν ἀποτέλεσμα ἀφ’
ἑνός νά μήν εἶναι σέ θέση νά ἐργαστεῖ,
ἀφ’ ἑτέρου ὁδηγήθηκε σέ πολύ δύσκολη
οἰκονομική θέση!
Ὅταν εἶχε πιά ἐξαντληθεῖ οἰκονομικά,
κάποιος φίλος του τόν πληροφόρησε ὅτι

Ε
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πρόσφατα στή Μαδρίτη δημιουργήθηκε ἕνα ἵδρυμα ὀνόματι “FORMOZA”,
τό ὁποῖο θεραπεύει δωρεάν ἀρρώστους
μέ λευχαιμία. Ο Carreras, ὄντας σέ
ἀπελπιστική κατάσταση, ἀπευθύνθηκε στό ἵδρυμα, παρ’ ὅ,τι βρισκόταν
στή Μαδρίτη. Χάρη στή φροντίδα τοῦ
ἱδρύματος “FORMOZA”, ὁ Carreras
νίκησε τήν ἀσθένειά του καί ἄρχισε νά
ξανατραγουδάει!! To 1990 μάλιστα σέ
μία συναυλία στή Ρώμη μαζεύτηκαν καί
οἱ τρεῖς τενόροι, γιά νά μαζέψουν χρήματα γι᾽ αὐτό τό ἵδρυμα.
Ο Carreras σέ ἔνδειξη εὐγνωμοσύνης
ἀποφάσισε νά γίνει δωρητής τοῦ ἱδρύματος. Ὅταν διάβασε τό καταστατικό, εἶδε
μέ ἔκπληξη ὅτι ἱδρυτής καί πρόεδρος τοῦ
ἱδρύματος ἦταν ὁ Placido Domingo!!!
Γρήγορα ἀνακάλυψε ὅτι ὁ Domingo εἶχε
δημιουργήσει αὐτό τό ἵδρυμα, γιά νά τόν
βοηθήσει, καί εἶχε ζητήσει νά μή τό μάθει
ὁ Carreras καί νιώσει ταπεινωμένος, πού
θά ἀναγκαζόταν νά δεχθεῖ τή βοήθεια
τοῦ ἐχθροῦ του!
Τό πιό συγκινητικό, ὅμως, ἦταν ἡ συνάντηση αὐτῶν τῶν δύο μεγάλων καλλιτεχνῶν! Κατά τή διάρκεια μιᾶς συναυλίας τοῦ Placido Domingo στή Μαδρίτη,
o Jose Carreras ξάφνιασε τούς πάντες.
Διακόπτοντας τή συναυλία, ἀνέβηκε στή
σκηνή, γονάτισε ταπεινά μπροστά στά
πόδια τοῦ “ἐχθροῦ” του, τοῦ ζήτησε
συγγνώμη καί τόν εὐχαρίστησε δημόσια
γιά τό καλό πού τοῦ ἔκανε! Ο Placido

Domingo, τόν βοήθησε
νά σηκωθεῖ καί μέ μία ζεστή
ἀγκαλιά, ξεκίνησαν μιά δυνατή καί τρυφερή φιλία!!!
Μετά ἀπό καιρό, ἕνας δημοσιογράφος ρώτησε τόν Domingo:
«Γιατί δημιουργήσατε τό ἵδρυμα
“FORMOZA”, ἀφοῦ τό ξέρατε καλά
ὅτι ἐκτός ἀπό τό ὅτι θά βοηθούσατε
ἕναν ἐχθρό σας, θά δίνατε τή δυνατό-

τητα σέ ἕναν ἀντίπαλο, νά σᾶς ἀνταγωνίζεται;»
Ἡ ἀπάντησή του ἦταν σύντομη καί
καθοριστική! “Γιατί ἦταν ἄδικο νά χαθεῖ
μιά φωνή σάν τή δική του!!!!”
Αὐτό εἶναι ἕνα δεῖγμα ἀνθρώπινης
εὐαισθησίας, πού θά πρέπει νά γίνει σέ
ὅλους μας ἕνα φωτεινό παράδειγμα!!!
Κωνσταντῖνος Ρίζος

Δωρεές

• Ἡ κα Εὐτυχία Ἀναστοπούλου, Γέρακας Ἀττικῆς, 50 €, εἰς μνήμην τοῦ συζύγου της
Ἀθανασίου.
• Ὁ κ. Φώτιος Γάλλος, Χολαργός, 25 €, εἰς μνήμην τῆς συζύγου του Βασιλικῆς Γάλλου.
• Ὁ κ. Δημήτριος Γάλλος, Χολαργός, 25 €, εἰς μνήμην τῆς μητέρας του Βασιλικῆς
Γάλλου.
• Ὁ κ. Χρίστος Κατηφόρης, Ἀθήνα, 25 €, εἰς μνήμην τοῦ φίλου τῆς Χ.Φ.Ε. Ἰωάννου
Ζαρταλούδη.
• Ὁ κ. Παναγιώτης Σαμαρτζῆς καί ἡ σύζυγός του, Ἠλιούπολη, 40 €, εἰς μνήμην τῶν
γονέων τους Ἀλεξάνδρου καί Γεωργίας, Ἰωάννου καί Ἀθανασίας.
• Ὁ κ. Λουκᾶς Σιορβανές, Χαλάνδρι, 30 €, εἰς μνήμην τῶν γονέων του Ἰωάννη καί
Εἰρήνης.
• Ἡ κα Ἔφη-Δώρα καί Ντέλια Τζωρτζάκη, Ἀθήνα, 20 €, εἰς μνήμην Νικολάου Κλώντζα.
• Ἡ κα Ἀμαλία Τσαγανοῦ, Χαλάνδρι, 30 €, εἰς μνήμην τῶν γονέων της.
• Ἡ κα Ἑλένη Ψηλολίγνου, Ἀθήνα, 50 €, εἰς μνήμην τῆς ἀδελφῆς της Κατίνας.
• Ἡ κα Μαρία Χαλκίδη, Κύμη Εὐβοίας, 150 €, εἰς μνήμην τῆς Κατερίνας, πού ἔφυγε
στά 25 της.
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Ἡ ἐμμονή
ν’ ἀλλάξουμε
τόν/τή σύζυγο
μμονή σημαίνει ἀμετακίνητη
προσήλωση σέ στάση ἤ πεποιθήσεις. Ἐμπεριέχει νοσηρότητα.
Ἡ ἐμμονή ν’ ἀλλάξουμε τόν / τή σύζυγο
δέν εἶναι τίποτα ἄλλο, παρά ἔκφραση
τοῦ ἐγωισμοῦ μας. Μήπως θά ἔπρεπε
ν’ ἀλλάξουμε τή δική μας στάση μέσα
στή συζυγική σχέση, γιά νά ὑπάρξει
ἁρμονία;
Στόν γάμο δέν πρέπει νά ξεχνᾶμε
ὅτι μέ τήν ἕνωση δύο ἀνθρώπων, στήν
πραγματικότητα ἐπέρχεται ταυτόχρονα
καί μιά εὐρύτερη κοινωνική ἕνωση, μιά
ἕνωση δύο διαφορετικῶν οἰκογενειακῶν
συστημάτων, μέ ἀρχέγονες κληρονομικές
καταβολές ἡ καθεμία, μέ διαφορετικούς
τρόπους ζωῆς, διαφορετικές συνθῆκες
καί κανόνες διαβίωσης, διαφορετικές
ἀντιλήψεις καί ἀντιδράσεις, ἀπέναντι
στά κοινά θέματα καί προβλήματα πού
προκύπτουν.
Οἱ δύο σύντροφοι πού προχωροῦν
στήν ἕνωση αὐτή, ὄχι μόνο τείνουν ν’
ἀγνοοῦν ὅλα τα ἀνωτέρω, ἀντίθετα μάλιστα πιστεύουν πώς, μέ τόν καιρό καί
τήν καλή θέληση, μποροῦν νά ἐπιδράσουν καί νά ἐπηρεάσουν τίς διαφορές,
καί ἀκόμα νά μπορέσουν ἴσως νά τίς
γεφυρώσουν. Ἀπό αὐτή τήν ἐντελῶς
ἐσφαλμένη, ἕως οὐτοπική ἀντίληψη,
ξεκινοῦν ὅλες οἱ δυσκολίες καί ἐνδεχομένως οἱ συγκρούσεις, μέ ἀποτέλεσμα

Ἐ

20

τήν κρίση τῶν σχέσεων.
Ἡ ἀρχική ἔνθερμη ἕλξη καί ὁ ἔρωτας,
πού συντελοῦν στή γενική ἐξιδανίκευση,
τόσο τοῦ συντρόφου ὅσο καί τοῦ περιβάλλοντος, ξεθυμαίνουν πολύ γρήγορα
μέ τήν περατεταμένη συμβίωση, καί ἔτσι
ἀνέρχονται στήν ἐπιφάνεια οἱ ἀφανεῖς
ὡς τώρα ἀδυναμίες καί ἀτέλειες, οἱ χασματικές ἀντιλήψεις, οἱ διαφορετικές συνήθειες, τά «κεκρυμμένα ἐν γένει ἐλαττώματα» καί τῶν δύο πλευρῶν.
Στίς περισσότερες τῶν περιπτώσεων
ἡ κρίση τῆς σχέσης ὁδηγεῖ σ’ ἕνα ἐσπευσμένο διαζύγιο. Αὐτό εἶναι τό φαινόμενο
τῶν καιρῶν. Εἶναι φαινόμενο καθοδηγούμενο ἀπό τά Μ.Μ.Ε., σύγχρονο κοινωνικό μοντέλο συμβίωσης. Τά περισσότερα ζευγάρια εἶναι μέ τό ἕνα πόδι μέσα
στόν γάμο. Ἡ ἀλλαγή καί ἡ ἐναλλαγή, ἡ
βεβιασμένη ἀπόφαση καί ἡ ἀντίστοιχη
δράση εἶναι τά προωθούμενα συνθήματα
τῶν νέων καιρῶν.
Παλαιότερα, οἱ ἄνθρωποι ἔδειχναν
μεγαλύτερη ὑπομονή μέσα στή σχέση,
μεγαλύτερη ψυχραιμία, ἔκριναν τά πράγματα μέ νηφαλιότητα, μέ σοβαρότητα,
μέ ὑπευθυνότητα σέ μιά ἀπόφαση πού
πῆραν νά δημιουργήσουν οἰκογένεια.
Σήμερα, λείπει τόσο ἡ ὑπευθυνότητα,
ὅσο καί ἡ σοβαρότητα καί, ἀκόμα πιό
πολύ, ὁ σεβασμός ἀπέναντι στούς δεσμούς. Δεσμεύονται προσωρινά, ἐνῶ

ἐνδόμυχα ἐπιθυμοῦν καί ἐπιμένουν,
μέσω τῆς συμπεριφορᾶς τους καί σύμφωνα μέ τό κοινωνικό μοντέλο χαλαρότητας πού ἐπικρατεῖ, νά παραμένουν
οὐσιαστικά ἀδεύσμευτοι!
Βασικό στοιχεῖο κατά τήν ἐπιλογή τοῦ
ἄλλου εἶναι ὅτι στό μυαλό τοῦ καθενός
ἔχει διαμορφωθεῖ ἕνα πρότυπο συντρόφου. Μέ ἀφετηρία αὐτό τό πρότυπο,
ξεκινοῦν στήν ἀνεύρεσή του καί μόλις
συνειδητοποιήσουν ὅτι ὁ ἐκλεκτός ἤ ἡ
ἐκλεκτή της καρδιᾶς τους δέν ἔχει τά
χαρακτηριστικά πού ἔχουν φαντασιωθεῖ,
ἀρχίζουν οἱ δυσκολίες καί οἱ συγκρούσεις. Ἄλλοι ἐγκαταλείπουν τή σχέση
πολύ γρήγορα, ἄκαιρα καί μέ ἀνώριμη
σκέψη καί ἄλλοι προσπαθοῦν μέ κάθε
μέσο ν’ ἀλλάξουν τόν ἄνθρωπό τους καί
νά τόν φέρουν πιό κοντά στά δικά τους
ἐπιθυμητά πρότυπα.
Μέ τήν κοινή λογική, κανένας ἄνθρωπος δέν εἶναι τέλειος. Μέ τήν ἐνηλικίωση ἔχει πλέον διαμορφωθεῖ πλήρως
ἡ προσωπικότητα καί ἡ αὐθεντικότητα
κάθε ἀτόμου. Συνεπῶς, ὁποιαδήποτε
παρέμβαση ἤ προσπάθεια ἀλλαγῆς κρίνεται ἀτελέσφορη ἕως μάταιη. Ἄν τό
ἄτομο εἶναι ἀπό μόνο του προοδευτικό
καί μπορεῖ ν᾽ ἀντιγράφει τό καλό καί τό
σωστό, ἄν μπορεῖ νά ἐπισημαίνει μέ τή
θέλησή του τίς θετικές κοινωνικές καταστάσεις ἤ συνθῆκες κοινῆς διαβίωσης
πού ἐφαρμόζονται ἀπό τόν ἄλλο σύντροφο, θά ἀλλάξει ἀκριβῶς ἀπό μόνο
του. Χωρίς παρεμβάσεις. Χωρίς πιέσεις.
Γιατί ὑπάρχουν ἄτομα, πού δέν μποροῦν
ν’ ἀντέξουν τήν παραμικρή πίεση.
Ἡ προσωπικότητα ἑνός ἀνθρώπου
διακρίνεται ἀπό χαρακτηριστικούς τρόπους μέ τούς ὁποίους σκέφτεται, αἰσθάνεται καί συμπεριφέρεται, οἱ ὁποῖοι τόν
κάνουν νά εἶναι μοναδικός. Μοναδικός!
Ὄχι τέλειος. Ὄχι, ὁπωσδήποτε σωστός.

Ἁπλῶς, ὁ ἑαυτός του. Ὄχι αὐτός πού
φαίνεται... Ὄχι αὐτός πού ἐμεῖς νομίζουμε πώς εἶναι, ἀλλά αὐτός πού πραγματικά εἶναι. Ὁ αὐθεντικός ἐαυτός του.
***
Τί μποροῦμε νά κάνουμε, λοιπόν, μόλις προκύψουν οἱ πρῶτες ἔντονες ἐπισημάνσεις τῶν διαφορῶν μεταξύ τῶν
συντρόφων;
Ἡ λογική μᾶς προτρέπει νά ἐπισημάνουμε πόσο σημαντικές εἶναι αὐτές οἱ
διαφορές καί σέ τί βαθμό ἐπηρεάζουν
τή σχέση τους.
Ποτέ δέν πρέπει νά θυσιάζεται τό
μεῖζον γιά τό ἔλασσον. Ἄν μεταξύ τῶν
δύο συντρόφων ὑπάρχουν τά βασικά
στοιχεῖα μιᾶς σωστῆς ἀνθρώπινης συνύπαρξης, ὅπως ἡ ἀγάπη, ἡ ἔγνοια, ἡ
φροντίδα, ἡ προστασία, ἡ πρακτική
βοήθεια, αὐτό εἶναι ὑπεραρκετό. Διαφορετικές θέσεις, συνήθειες καί τακτικές
συμπεριφορᾶς δευτερεύουσας σημασίας
δέν πρέπει νά ἐπιτρέπουμε νά ἐπηρεάζουν μιά σχέση.
Ἡ στάση κριτικῆς ἀπέναντι στόν ἄλλον σηματοδοτεῖ ἀναντίρρητα τήν ἔλλειψη ἀληθινοῦ ἐνδιαφέροντος καί ἀγάπης.
Ἡ ὠμή ὑπόδειξη εἶναι ἐνοχλητική καί
ταπεινωτική. Ἄς χειριστοῦμε τά θέματα
τῆς ἀλλαγῆς τῶν συνθηκῶν τῆς ζωῆς
μόνον, καί ὅλα αὐτά μέ ἁπαλότητα καί
γνώση, ὅπως τίς χορδές μιᾶς εὔθραυστης ἅρπας.
Ἀπό τήν ἄλλη μεριά, ἀναγνωρίζουμε ὅτι εἶναι πραγματικό δυστύχημα νά
ἐγκλωβίζεται ὁ ἕνας σύντροφος στήν
προσωπική του ἀπαρέσκεια καί στήν
ἐμμονή ἀλλαγῆς τοῦ ἄλλου καί ἐν τέλει
νά φυλακίζονται καί οἱ δύο σέ μιά σχέση
ἀμοιβαίας ἀνοχῆς.
Κύκλοι Μητέρων
«ὁ Ἀπόστολος Παῦλος»
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Τιμητική Διάκριση

Ἡ συνεργάτης τοῦ περιοδικοῦ μας, Ὁμότιμη Καθηγήτρια
τοῦ Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν
κυρία Μερόπη Ν. Σπυροπούλου, τιμήθηκε ἀπό τό Ἀμερικανικό Πανεπιστήμιο τῆς
Βηρυτοῦ (A.U.B.) καί τό παράρτημα τῆς Διεθνοῦς Ἐταιρείας Ὀδοντιατρικῆς Ἐρευνας τοῦ Λιβάνου (L.A.D.R.)
μέ τόν τίτλο: «Pioneer in
Dentistry». Ἐπίσης ἀνακηρύχθηκε Ἐπίτιμο μέλος τῆς
Ὀρθοδοντικῆς Ἐταιρείας τοῦ
Λιβάνου. Αὐτά ἔλαβαν χώρα
κατά τή διάρκεια Συνεδρίου,
στίς 15 Δεκεμβρίου 2018, μέ
θέμα: « Ἠθική στήν Ὀδοντιατρική Ἐπιστήμη, στήν Κλινική Πράξη καί στήν Ἔρευνα»,
στό ὁποῖο ἡ κυρία Σπυροπούλου ἦταν προσκεκλημένη ὁμιλήτρια (invited speaker), μέ
θέμα: « Ἐπικοινωνία μεταξύ
γιατροῦ καί ἀρρώστου στή
σύγχρονη ἐποχή».
Στήν τελετή παρέστη ὁ
Ἕλληνας πρέσβυς στή Βηρυττό, κύριος Φραγκίσκος
Βέρρος.
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Ἡ τιμηθεῖσα Καθηγήτρια, κυρία Μερόπη Ν. Σπυροπούλου καί ὁ Ἕλληνας Πρέσβυς στόν Λίβανο, κύριος
Φραγκίσκος Βέρρος, πλαισιωμένοι ἀπό τούς Πρυτάνεις
τῶν τεσσάρων Πανεπιστημίων τῆς Βηρυτοῦ (Λιβανέζικου,
Ἀραβικοῦ, Ἀμερικανικοῦ καί Γαλλικοῦ) καί τούς ἐκπροσώπους τῶν διοργανωτῶν τῆς ἐκδηλώσεως ἀπό τό Ἀμερικανικό
Πανεπιστήμιο.
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Ἀγαπητοί μας Συνδρομητές,
Πρίν λίγες ἡμέρες γιορτάσαμε τόν ἐρχομό στή
γῆ τοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ,
τοῦ Θεοῦ μας.
Πολλές φορές περνάει στό μυαλό μου ἡ
σκέψη γιατί ἦρθε στή
γῆ ὁ Θεός. Τί ἦρθε νά
κάνει ἐδῶ καί νά ἀσχοληθεῖ μέ ἐμᾶς τούς ἀνθρώπους, πού τόσον παράξενα
καί παράλογα πολιτευόμαστε,
γιά νά κάνουμε τή ζωή μας πιό δύσκολη,
ἀντί εὐχάριστη καί χαρούμενη;
Ἡ ἀπάντηση, βέβαια, εἶναι ὅτι ἦρθε
νά ἀποκαλύψει ποιός εἶναι καί τί ἰδιότητες ἔχει ὡς πρός ἐμᾶς τούς ἀνθρώπους
ὁ πραγματικός Θεός, ὁ ποιητής πάντων
τῶν ὁρατῶν καί ἀοράτων πραγμάτων, ποιός εἶναι ὁ σκοπός ὑπάρξεως τοῦ κάθε
ἀνθρώπου, καί τί πρέπει νά κάνουμε, γιά
νά γίνει ἡ ζωή μας εὐχάριστη καί σέ αὐτή
τή γῆ, καί χαρούμενη. Γι᾽ αὐτό ἦρθε ὁ
Χριστός στή γῆ.
Ἐκτός ὅμως αὐτῶν, ἦρθε, γιά νά μᾶς
πεῖ ὅτι πρέπει νά προσέξουμε, γιατί, ἐκτός
τοῦ Θεοῦ, ὑπάρχει καί ὁ Διάβολος, μιά
μεγάλη πνευματική ὀντότητα, τήν ὁποία
δέν πρέπει νά παραβλέπουμε, γιατί καί
αὐτός ἔχει δύναμη καί προσπαθεῖ νά πάρει τίς ἀνθρώπινες ψυχές.
Τέλος, μᾶς εἶπε καί γιά τίς συνέπειες τῆς ἐκλογῆς μας, καθαρῶς ἐλεύθερης

Σ.
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σέ πρΩτο πρόσωπο

σέ πρΩτο
πρόσωπο

ἐκλογῆς, σέ ποιά ἀπό τίς δύο αὐτές
πνευματικές δυνάμεις θά ἐνταχτοῦμε.
Τώρα, θά μοῦ πεῖτε, ἀγαπητοί
μου Συνδρομητές, τί μᾶς λές! Ἁπλά
καί γνωστά μᾶς εἶναι ὅλα αὐτά!
Ἁπλές καί γνωστές εἶναι ὅλες
αὐτές οἱ σκέψεις, ἀλλά φοβοῦμαι ὅτι
εἶναι μόνον ἐγκεφαλικές γνώσεις, χωρίς συναίσθηση τῶν ἐπιπτώσεων πού
ἔχουν στή ζωή μας, ὡς ἀτόμων,
ὡς κρατῶν καί ὡς παγκοσμίων «κοσμοκρατόρων»!
Πόλεμοι, πόλεμοι,
πόλεμοι, συνεχῶς
ἀκούγονται στά αὐτιά
μας ὅτι γίνονται σέ
ὅλη τή γῆ. Νέο πόλεμο
ἀκοῦμε ὅτι ἑτοιμάζουν
οἱ γείτονές μας ἐναντίον
τῆς πατρίδος μας!
Μά, καλά σκέπτεσαι! Ο Β΄
Παγκόσμιος Πόλεμος εἶναι πολύ
κοντά μας καί σχεδόν καθημερινά στήν
τηλεόραση κάποιο ντοκιμαντέρ θά δοῦμε
πού νά τόν ζωντανεύει καί νά μᾶς παρουσιάζει τίς ἐπιπτώσεις πού εἶχε σέ ἀνθρώπινες ἀπώλειες καί οἰκονομικές καταστροφές. Τί τελικά κέρδισαν αὐτοί πού ἄρχισαν
τόν πόλεμο; Τίποτα! Τελικά, κατέστρεψαν
τήν ἴδια τήν πατρίδα τους!
Ἀφοῦ ὅλα αὐτά εἶναι γνωστά καί
αὐτονόητα, τότε, γιατί δέν σταματᾶνε οἱ
πόλεμοι;
Ἁπλούστατα, γιατί οἱ ὑπεύθυνοι τῶν
λαῶν δέν συνειδητοποιήσανε τόν ἐρχομό
τοῦ Χριστοῦ μας στή γῆ.
Στήν ἐλεύθερη ἐπιλογή τους ἔδωσαν
τίς ψυχές τους στόν Διάβολο (μή σᾶς τρομάζει ἡ λέξη), πού σάν ὑπαρκτή πνευματική ὀντότητα, τούς κατευθύνει στίς
καταστροφές!

Βιβλία πού λάβαμε
Ἀρχιμανδρίτη
ΕΠΙΦΑΝΙΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΥ
«ΓΙΑ ΝΑ ΖΗΣΕΙ
Η ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ»
Τό παρόν βιβλίο ἀποτελεῖ μέρος τῆς
σειρᾶς «Καθοδηγώντας τόν λαό τοῦ
Θεοῦ». Περιλαμβάνει ἀπαντήσεις τοῦ
μακαριστοῦ Γέροντος Ἐπιφανίου Θεοδωρόπουλου σέ ἐρωτήσεις μέ κύρια
θεματολογία τόν Γάμο καί συναφῆ ζητήματα. Ὁ π. Ἐπιφάνιος ἔλεγε συχνά,
ὅτι δέν ὑπάρχουν γενικές συνταγές, πού
νά ἐξαντλοῦν ὅλες τίς περιπτώσεις. Οἱ
Κανόνες τῆς Ἐκκλησίας ὁριοθετοῦν τούς
βασικούς ἄξονες τῆς ἐν Χριστῷ ζωῆς.
Ὅμως, ἡ ἐφαρμογή τους στήν πράξη
χρειάζεται ἀπαραιτήτως τήν προσωπική
βοήθεια καί καθοδήγηση πνευματικοῦ
πατρός στόν χῶρο τοῦ Ἐξομολογητηρίου.
Σχ. 14,5 x 21, σελ. 238, Ἱερόν Ἡσυχαστήριον Κεχαριτωμένης Θεοτόκου
Τροιζῆνος, Τροιζήνα, 18020, τηλ. 22980
35320, fax 22980 35480.
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Ἀρχιμανδρίτη
ΔΑΝΙΗΛ Γ. ΑΕΡΑΚΗ
«ΤΟ ΚΑΤΑ ΜΑΡΚΟΝ
ΕΥΑΓΓΕΛΙΟ»,
τεῦχος Γ΄, Κέφ. 10 - 16 (ι΄ - ιστ΄)
Σέ συνέχεια τῶν δύο προηγούμενων
τευχῶν, ἑρμηνεύονται τά ἑπόμενα ἑπτά
κεφάλαια (ἀπό τό 10ο ὡς τό 16ο) τοῦ
Κατά Μάρκον Εὐαγγελίου, πρός οἰκοδομήν ὅσων μελετοῦν καθημερινά τήν
Ἁγία Γραφή. Ἐπίσης, εἶναι κατάλληλο
ἐγχειρίδιο γιά ἁγιογραφικούς κύκλους
καί κηρύγματα, ἀφοῦ γίνεται ἐμπεριστατωμένη καί ἐποικοδομητική ἀνάλυση
τῶν εὐαγγελικῶν στίχων.
Σχ. 14 x 20,5, σελ. 313, Ἐκδόσεις
«Βαπτιστής», δ/νση συγγραφέα: Χριστοκοπίδου 12, Ἀθήνα, 10554, τηλ. 210
3212713 & 210 9765440, e-mail: info@
ioannisvaptistis.gr.
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Ἐκδόσεις « Ὀρθόδοξος Κύψελη»
• «ΣΩΤΗΡΙΑ ΣΑΛΠΙΣΜΑΤΑ ΓΙΑ
ΟΡΘΟΔΟΞΙΑ ΚΑΙ ΕΛΛΑΔΑ»,
τοῦ Ἐπισκόπου ΑΥΓΟΥΣΤΙΝΟΥ
ΚΑΝΤΙΩΤΟΥ
• «ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΑ ΜΗΝΥΜΑΤΑ
«ΚΑΙ ΓΑΡ ΘΕΟΣ ΚΑΙ
ΠΙΣΤΙΣ ΚΑΙ ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΤΟ
ΚΙΝΔΥΝΕΥΟΜΕΝΟΝ»
• «ΠΟΥ ΟΔΗΓΟΥΜΕΘΑ;
ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΑ
ΑΦΥΠΝΙΣΤΙΚΑ ΚΕΙΜΕΝΑ»
• «ΤΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟ
ΖΗΤΗΜΑΚΑΙ ΟΙ ΠΑΓΙΔΕΣ
ΤΗΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ
ΤΩΝ ΠΡΕΣΠΩΝ», τοῦ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ Ι. ΧΟΛΕΒΑ
• «ΠΟΛΕΜΟΣ ΚΑΙ ΒΙΒΛΟΣ»
τοῦ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ
ΒΕΛΙΜΙΡΟΒΙΤΣ
• «ΠΑΤΕΡΙΚΕΣ ΔΙΔΑΧΕΣ ΚΑΙ
ΓΝΩΜΕΣ ΔΙΑ ΤΟΝ ΓΕΡΟΝΤΑ
ΦΙΛΟΘΕΟΝ», τοῦ ΓΕΡΟΝΤΟΣ
ΦΙΛΟΘΕΟΥ ΖΕΕΡΓΑΚΟΥ
• «ΠΟΙΜΑΝΤΙΚΑ
ΣΑΛΠΙΣΜΑΤΑ, «ΕΝ ΣΑΛΠΙΓΓΙ
ΘΕΟΥ» (Α´ ΘΕΣΣ. 4, 16)», τοῦ π.
ΓΕΩΡΓΙΟΥ Δ. ΜΕΤΑΛΛΗΝΟΥ
• «ΠΑΡΗΓΟΡΕΣ ΕΠΙΣΤΟΛΕΣ
ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΟΝΟ ΣΤΗΝ
ΖΩΗ, ΓΙΑΤΙ ΑΠΕΛΠΙΖΕΣΑΙ;
ΥΠΑΡΧΕΙ ΑΛΛΗ ΖΩΗ;
ΔΙΑΦΟΡΑ ΔΙΔΑΚΤΙΚΑ ΚΑΙ
ΣΩΤΗΡΙΑ», τοῦ ΓΕΡΟΝΤΟΣ
ΕΦΡΑΙΜ ΦΙΛΟΘΕΪΤΟΥ
• «ΤΟ ΑΛΗΘΙΝΟ ΝΟΗΜΑ ΤΟΥ
ΠΟΝΟΥ ΣΤΗ ΖΩΗ ΜΑΣ»,
τοῦ ΜΟΝΑΧΟΥ ΜΩΥΣΕΩΣ
ΑΓΙΟΡΕΙΤΟΥ (Δ΄ ΕΚΔΟΣΗ)
• «ΜΑΓΕΙΑ, ΔΑΙΜΟΝΙΣΜΟΣ
ΚΑΙ ΑΠΟΛΥΤΡΩΣΙΣ», τοῦ
ΑΡΧΙΜΑΝΔΡΙΤΟΥ ΣΑΒΒΑ
ΑΧΙΛΛΕΩΣ

• «ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΤΟΥ 2019,
ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ
ΠΑΝΟΠΛΙΑ, ΜΕ ΑΓΙΟΠΝΕΥΜΑΤΙΚΕΣ ΔΙΔΑΧΕΣ ΑΓΙΩΝ ΚΑΙ
ΕΚΛΕΚΤΩΝ ΕΡΓΑΤΩΝ ΤΟΥ
ΕΥΑΓΓΕΛΙΟΥ ΤΟΥ 20ΟΥ ΑΙΩΝΟΣ»
• «Η ΕΠΟΧΗ ΤΟΥ ΝΩΕ, ΤΩΝ
ΣΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ Η ΕΠΟΧΗ ΜΑΣ»
Ποικιλία ψυχωφέλιμων βιβλίων γιά τήν
πνευματική ἐνίσχυση τῶν ἀναγνωστῶν, πού
κυκλοφόρησαν τό 2018 μέ πολύ ἐνδιαφέρουσα θεματολογία ἀπό τίς Ἐκδόσεις « Ὀρθόδοξος Κυψέλη».
Ἐκδόσεις « Ὀρθόδοξος Κυψέλη», Σπαρτάκου 6, Συκιές Θεσσαλονίκης, 56626, τηλ.
2310 212659, fax 2310 207340, e-mail:
info@orthodoxoskypseli.gr.
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ΣΤΑΘΗ ΗΛ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΥ
Δασκάλου
«ΟΙ ΡΙΖΕΣ ΜΑΣ … ΟΙ ΓΟΝΕΙΣ
ΜΟΥ … Η ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΜΑΣ»
Ὁ καταγόμενος ἀπό τό Μεσσηνιακό χωριό
Μύρον Τριφυλίας κάνει μιά γλαφυρή ἀναφορά στά μέλη τῆς οἰκογενείας του καί σέ προσωπικά του βιώματα μέ πολύ ἐπιμελημένο κι
ὄμορφο τρόπο. Οἱ παλαιότεροι ἔχουν πολλά
νά θυμηθοῦν μέ τήν ἀνάγνωση τοῦ βιβλίου
αὐτοῦ καί οἱ νεότεροι νά μάθουν ἀρκετά γιά
τή ζωή παλαιότερης ἐποχῆς μέ ὁλοσύνεχο
καθημερινό μόχθο καί μέ σκληρούς ἀγῶνες.
Στόχος του νά ὁδηγήσει σέ προβληματισμό
καί αὐτογνωσία γιά τό ἀπό ποῦ ἤρθαμε, ποῦ
εἴμαστε καί ποῦ πρέπει νά πᾶμε.
Σχ. 14,5 x 20,5, σελ. 256, δ/νση συγγραφέα: Ὑακίνθου 14, Ἁγία Παρασκευή Ἀττικῆς,
15343, τηλ. 210 6001312.
γ

«ΜΕ ΤΗΝ ΚΑΡΔΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΕΝΑ»
Συλλογή τριακοσίων καί πλέον δημοσιευμάτων τοῦ συγγραφέα ποικίλης θεματολογίας,
πού συγκεντρώθηκαν σέ ἕναν τόμο, μέ τήν
πεποίθηση ὅτι θά χαρίσουν στόν ἀναγνώστη
στιγμές εὐχαρίστησης καί περηφάνιας πού γεννήθηκε καί σ’ αὐτή τήν πατρίδα, τήν Ἑλλάδα.

ΕΥΘΥΜΙΟΥ ΒΑΣ. ΠΑΠΑΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ
Ταξίαρχου Ἀερ. Ε.Α. – Νομικοῦ
«197. ΕΘΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ»
Ἀπάνθισμα ἄρθρων, ἐπιφυλλίδων, παρατηρήσεων καί σχολίων Συνεργατῶν τοῦ
Ἑλληνικοῦ τύπου καί Στρατιωτικῶν περιοδικῶν δημοσιευθέντων μέχρι καί τοῦ μηνός
Σεπτεμβρίου 2018.
Σχ. 21 x 30, σελ. 201, δ/νση συγγραφέα:
Ἁφῶν Διδασκάλου 68, Παπάγου, 15669, τηλ.
210 6514195.
γ

ΝΑΥΣΙΚΑΣ ΙΕΣΣΑΙ ΚΑΣΙΜΑΤΗ
Ἀποφοίτου Παιδαγωγικῆς Ἀκαδημίας
Λογοτέχνιδος
«ΑΧ, ΜΙΚΡΑΣΙΑ! ΣΥΛΛΗ,
Η ΓΗ ΤΩΝ ΓΟΝΙΩΝ ΜΑΣ»
Ἡ Μικρασιάτισσα συγγραφέας, μέ καταγωγή ἀπό τή Σύλλη, κατορθώνει μέ τόν
ξεχωριστό καί περιγραφικό της λόγο νά
μεταφέρει τόν ἀναγνώστη στό μέρος ἐκεῖνο
ἐξιστορώντας ἐμπειρίες ζωῆς της.
Σχ. 13 x 20,5, σελ. 340, Ἐκδόσεις Ἁρμός,
Μαυροκορδάτου 11, Ἀθήνα, 10678, τηλ. 210
3304196, 210 3830604, fax 210 3819439,
ἰστοσελίδα: www. armosbooks.gr.
γ

ΜΑΙΡΗΣ Ν. ΡΑΠΤΟΥ
Πτυχιούχου Ἐπιστημῶν τῆς Ἀγωγῆς καί Ψυχολογίας τοῦ Πανεπιστημίου τῆς Γενεύης
«ΑΠΟ ΤΟΥΣ
ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟΥΣ ΘΗΣΑΥΡΟΥΣ
ΤΩΝ ΤΡΙΩΝ ΙΕΡΑΡΧΩΝ»
Ὁμιλία τῆς συγγραφέως πού ἐκδόθηκε σέ
βιβλίο μέ θέμα τούς Τρεῖς Ἱεράρχες καί τίς
Μητέρες τους, μέ δομημένη καί συστηματική
μορφή, πού θά φανεῖ χρήσιμη σέ κάθε μελετητή τοῦ βίου τῶν ἐν λόγῳ Ἁγίων.
Σχ. 17 x 24, σελ. 47, Κέντρο Ἑλληνικῆς Παιδείας – Ἐκπαιδευτήρια Μαίρης
Ν. Ράπτου, Καρδίτσης 21, Λάρισα, 41335,
τηλ. 2410 624403, ἰστοσελίδα: www.
sxoleioraptou.gr.
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Πετράδια
ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΓΕΙΑ
« Ἴδε ὑγιής γέγονας· μηκέτι ἁμάρτανε, ἵνα μή χεῖρον σοί τι γένηται».
(Πρόσεχε, ἔγινες ὑγιής· μήν ἁμαρτάνεις πλέον, γιά νά μή σοῦ συμβεῖ
κάτι χειρότερο).
Ἰω. ε΄ 14

« Ἐκεῖνος πού σέβεται τίς Θεῖες
Ἐντολές αὐτός εἶναι ὑγιής καί σωματικά καί ψυχικά».
Παρ. ιγ΄ 13

« Ἡ ὑγεία καί ἡ εὐρωστία εἶναι
προτιμότερες ἀπό πολλά χρυσᾶ
νομίσματα καί σῶμα εὔρωστο εἶναι
ἀνώτερο (ἀγαθό) ἀπό ἀμέτρητο
πλοῦτο».
Σ. Σειράχ λ΄ 15

« Ὑγεία εἶναι ἡ ἰσορροπία τῶν φυσικῶν ἐνεργειῶν».
Μ. Βασίλειος

« Ὑγιαίνειν ἄριστον».
( Ἡ ὑγεία εἶναι τό σπουδαιότερο ἀγαθό στόν ἄνθρωπο).
Σιμωνίδης ὁ Κεῖος
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« Ἀγαπητέ, περί πάντων εὔχομαί σε
εὐοδοῦσθαι καί ὑγιαίνειν».
(Ἀγαπητέ, εὔχομαι ὅλα ὅσα κάνεις
νά ἔχουν καλή ἔκβαση, καί νά ἔχεις
ὑγεία).
Ἰω. γ΄ 2

«Εἶναι καλύτερος ἕνας φτωχός, ὑγιής
καί ἰσχυρός στήν κράση, παρά ἕνας
πλούσιος, χτυπημένος ἀπό ἀσθένειες
στό σῶμα».
Σ. Σειράχ λ΄ 14

« Ἡ συμμετρική καί λογική λήψη τῶν
τροφῶν συντελεῖ στήν ὑγεία τοῦ σώματος».
Μ. Ἀθανάσιος

« Ἰατῆρα τῶν ἀνθρώπων ἡ κυήσασα,
Χαῖρε Θεόνυμφε».
(Χαῖρε, Θεόνυμφε, ἐσύ πού ἐκύησες
τόν θεραπευτή τῶν ἀνθρώπων).
Κανών τοῦ Ἀκαθίστου, ᾡδή ζ΄

«Δέν ὑπάρχει χαρά, ἀκόμη καί στήν
πανέμορφη σοφία, ἐκτός ἄν ἔχει κανείς καί τήν ἱερή ὑγεία».
Σιμωνίδης ὁ Κεῖος

« Ἡ ἐγκράτεια στήν τροφή, ἡ δραστηριοποίηση στούς κόπους καί ἡ
συντήρηση τῆς σπερματικῆς οὐσίας
εἶναι τά πιό ἐπωφελῆ στοιχεῖα γιά
τήν ὑγεία».
Πλούταρχος

« Ἀπό τήν ἐργασία ἀποκτιέται ἡ
ὑγεία καί ἀπό τήν ὑγεία ἡ εὐχαρίστηση».
Βιργίλιος

«Orandum est, ut sit mens sana in
corpore sano».
(Εὐχῆς ἔργο εἶναι νά ὑπάρχει νοῦς
ὑγιής σέ σῶμα ὑγιές).
Γιουβενάλης

«Νά εἶσαι ἐγκρατής καί σώφρων καί
θά εἶσαι ὑγιής».
Βενιαμίν Φραγκλίνος

«Οἱ ἄνθρωποι προσεύχονται στούς
θεούς νά τούς δώσουν ὑγεία, ἀλλά οἱ
περισσότεροι πράττουν ὅλα τά ἀντίθετα πρός αὐτήν».
Διογένης

«Οἱ πιό πολλές ἀσθένειες γεννιοῦνται ἀπό τἠν ἔλλειψη τάξεως καί ρυθμοῦ στή ζωή».
Ἀνθολόγιο Στοβαίου

« Ἡ καλή ὑγεία καί ὁ καλός νοῦς
εἶναι οἱ δύο σπουδαιότερες εὐλογίες
τῆς ζωῆς».
Πόπλιος Σῦρος

« Ἡ ὑγεία καί ἡ χαρά δημιουργοῦν
τήν ὀμορφιά».
Θερβάντες

«Οἱ καλύτεροι σύντροφοι εἶναι ἡ
ἁγνότητα καί ἡ ὑγεία».
Γκόλντσμιθ

«Πλούσια κουζίνα φτωχαίνει καί τήν
τσέπη καί τήν ὑγεία».
Δοκίμασε τήν ἀγάπη. Εἶναι τό ἀποτελεσματικότερο φάρμακο γιά τήν ὑγεία
τῆς ψυχῆς.

Ἀθανάσιος Ἰ. Ἀναστόπουλος †
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ΤΟΥ

ΤΥΠΟΥ Ε ΡΕΘΙ Σ Μ ΑΤΑ

«Νοικιάζουν νέο κτίριο, γιά
νά στεγάσουν 80 διορισμένους»
(ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ, 17-10-18)
Διορίζουν κόσμο, γιά νά ἀγοράσουν
ψήφους! Τό ἐνοίκιο τοῦ κτιρίου καί ἡ
μισθοδοσία τῶν ἀχρήστων εἰς βάρος
τῶν φορολογουμένων!
« Ὁ σημερινός πρωθυπουργός
μιλάει περί συναινέσεως, ἀλλά προωθεῖ τόν διχασμό» (ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ,
18-10-18)
Δέν ἐννοοῦμε νά ἀπαλλαγοῦμε ἀπό
τήν κατάρα τῆς φυλῆς μας, τή διχόνοια!
Δέν συνετιζόμαστε ἀπό τίς συνέπειες
πού ὑφιστάμεθα ἐξαιτίας της!
« Ἐπιχείρηση ὑφαρπαγῆς τοῦ
ἐνεργειακοῦ πλούτου τῆς ΑΟΖ τῆς
Κύπρου καί τῆς Ἑλλάδας ἀπό τήν
Ἄγκυρα» (ΤΟ ΠΑΡΟΝ, 18-10-18)
Ἐνεργοῦν μεθοδικά καί ἔξυπνα γιά
τά γεωπολιτικά συμφέροντά τους. Δέν
τούς ἔχουμε μάθει;
«Ρεκόρ μέ 350.000 ἀπολύσεις
τόν Ὀκτώβριο» (ΤΑ ΝΕΑ, 19-11-18)
Τί θά γίνουν οἱ ἄνθρωποι αὐτοί; Πῶς
θά ζήσουν αὐτοί καί οἱ οἰκογένειές τους;
Πῶς νά σκεφθοῦν νά δημιουργήσουν
οἰκογένεια οἱ ἄνεργοι;
«Ζημία 23 δισ. εὐρώ ἀπό τίς τιμολογήσεις φαρμάκων» (Η ΑΥΓΗ,
20-11-18)
Ποιός ὑπέστη τή ζημία; Οἱ φαρμακοβιομηχανίες; Ὄχι, βέβαια. Τό Δημόσιο. Ἐμεῖς, οἱ φορολογούμενοι πολίτες.
Γιατί; Ἀνικανότητα ἤ ἀνεντιμότητα
ἁρμοδίων;
«Τέσσερα στά δέκα ἑλληνόπουλα ζοῦν μέσα στίς στερήσεις»
(ΕΘΝΟΣ, 21-11-18)
Αὐτή τήν πρόνοια ἔχουμε γιά τά
παιδιά μας ὡς ὀργανωμένη σέ κράτος
κοινωνία;
«Περίγελως τῶν Βαλκανίων ἔχει
καταστεῖ ἡ “ἰσχυρή Ἐλλάς” τοῦ
Ἀλέξη Τσίπρα» (ΕΣΤΙΑ, 22-11-18)
Ἔτσι γινόμαστε παράγοντας στα28

θερότητας στά Βαλκάνια γιά τά οἰκονομικά καί γεωπολιτικά συμφέροντα
Ἀμερικανῶν καί Εὐρωπαίων!
« Ἡ “ἱστορική συμφωνία” Πρωθυπουργοῦ-Ἀρχιεπισκόπου. Σύνοδος Ἱεραρχίας: Ὑποχωρητικοί εἰς
τά σοβαρώτερα, ἀνυποχώρητοι εἰς
τἠν μισθοδοσίαν» (ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ
ΤΥΠΟΣ, 23-11-18)
Ἔχει άπωλεσθεῖ τό Ὀρθόδοξο
Ἐκκλησιαστικό κριτήριο;
«Τό ἄσυλο τῆς παρανομίας καί
τῶν μπαχαλάκηδων στά πανεπιστήμια» (ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΤΥΠΟΣ, 24-11-18)
Ὑπάρχει ἀνάλογη κατάσταση, παρόμοιο φαινόμενο σέ ὁποιαδήποτε ἄλλη
χώρα τοῦ κόσμου, σάν αὐτό τό αἶσχος
τῶν ἑλληνικῶν ΑΕΙ;
«Αἰχμάλωτη στούς σχεδιασμούς
τῆς κάλπης ἡ οἰκονομία» (ΤΟ
ΒΗΜΑ, 25-11-18)
Στόν βωμό τῆς νομῆς τῆς ἐξουσίας
θυσιάζονται τά πάντα. Ἄς βγάλουμε τά
συμπεράσματά μας ἐμεῖς οἱ πολίτες-ψηφοφόροι.
«Σέ δυσθεώρητα ὕψη ἡ φτώχεια
στήν Ἑλλάδα» (Η ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
ΤΩΝ ΣΥΝΤΑΚΤΩΝ, 26-11-18)
Καί οἱ κυβερνῶντες θριαμβολογοῦν
προκλητικά γιά ἔξοδο ἀπό τά Μνημόνια!
Τά ψηφοθηρικά ψιχία πού ὑπόσχονται,
δέν ἀκυρώνουν τή φτωχοποίηση, τήν
ἐξαθλίωση καί ὑποδούλωση τοῦ λαοῦ
μας.
«Παράδειγμα πρός μίμηση ἡ
Ἑλληνική Σχολή τῆς Βιέννης» (ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΑΛΗΘΕΙΑ, 28-11-18)
Προστατεύθηκε ἀπό τούς Ἑλλαδίτες- ὄργανα ξένων κέντρων ἐξουσίας.
«Ἀμείλικτοι οἱ ἀριθμοί κατάρρευσης. Δημογραφική ἐρήμωση»
(ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ, 29-11-18)
Ἄλλη μιά συνέπεια τῆς πνευματικῆς
μας καθιζήσεως.
Μ. Πολίτης

ΑΠΟ ΤΟΝ ΧΩΡΟ ΤΟΥ ΘΕΑΤΡΟΥ

«ΑΠΟΨΕ ΑΥΤΟΣΧΕΔΙΑΖΟΥΜΕ»
Τό πρωτότυπο αὐτό ἔργο τοῦ Σικελοῦ δραματουργοῦ Λουΐτζι Πιραντέλλο
(1867-1936) παίζεται στό Ἐθνικό Θέατρο σέ σκηνοθεσία Δημήτρη Μαυρίκιου.
Γνωρίζουμε ὅτι τό θέατρο εἶναι ἀναπαράσταση φάσεων τῆς πραγματικῆς
ζωῆς καί ἐν γνώσει μας παραδινόμαστε
στή γοητεία τῆς ψευδαισθήσεως πού
δημιουργεῖ μιά θεατρική παράσταση.
Στό ἔργο αὐτό τά ὅρια ἀνάμεσα στή ζωή
καί τό θέατρο δέν εἶναι
οὔτε σαφῆ, οὔτε σταθερά. Στό
ἔργο αὐτό, ὅπου
ἔχουμε καί
τό φαινόμενο
«θέατρο ἐν θεάτρῳ», τό ἐκπληκτικό εὕρημα τοῦ συγγραφέα κάνει τήν παραστασιακή ψευδαίσθηση
νά λειτουργεῖ σέ διπλό ἐπίπεδο. Ἐκεῖ πού
παρακολουθεῖς μιά σκηνή καί ὑφίστασαι τήν
ὑποβολή της, ἐκεῖ πού φθάνει σέ κορύφωση
ἡ ἔνταση μιᾶς εἰκόνας, διαπιστώνεις ὅτι πρόκειται γιά πρόβα θεατρικῆς παραστάσεως.
Τό ἔργο ἀρχίζει μέσα σέ θέατρο λίγα λεπτά πρίν ἀρχίσει ἡ παράσταση. Τά πρῶτα
πρόσωπα πού μιλοῦν εἶναι «θεατές». Ἐμφανίζεται «ὁ σκηνοθέτης» καί διαλέγεται μέ
τούς ἠθοποιούς πού ὑποδύονται τούς θεατές,
καί φυσικά ἀπευθύνεται καί στούς πραγματικούς θεατές. Χαρακτηρίζει τό ἔργο πού θά
παρακολουθήσουν «περίεργο», διατυπώνει
θέσεις γιά τό θέατρο ὡς κείμενο καί ὡς παράσταση, γιά τόν ρόλο τοῦ συγγραφέα, τοῦ
σκηνοθέτη, τῶν ἠθοποιῶν. Κατόπιν, παρουσιάζει στό κοινό τούς ἠθοποιούς.

Στή συνέχεια, παρακολουθοῦμε φάσεις
ἀπό τήν προετοιμασία μιᾶς θεατρικῆς παραστάσεως, τίς ἐνέργειες τοῦ σκηνοθέτη,
τίς σχέσεις του μέ τούς ἠθοποιούς καί τίς
μεταξύ τῶν ἠθοποιῶν σχέσεις, ἰδίως τούς
ἀνταγωνισμούς τους. Παρεμβάλλονται μιά
σκηνή μέ λιτανεία στή Σικελία, μιά σκηνή
σέ καμπαρέ καί παρακολούθηση παραστάσεως λυρικοῦ θεάτρου (ὄπερας). Καί
ὅλα αὐτά σέ μιά μείξη θεάτρου καί πραγματικῆς ζωῆς
μέ δυσδιάκριτα
ὅρια.
Στό ἰδιότυπο αὐτό ἔργο
ὁ Πιραντέλλο
σατιρίζει τούς
ἠθοποιούς, τούς σκηνοθέτες, τούς θεατές,
τούς κριτικούς, τούς συγγραφεῖς, ἀκόμη καί
τόν ἑαυτόν του. Ἰδίως, καυτηριάζει τήν τάση
κάποιων σκηνοθετῶν πού, γιά νά ἐντυπωσιάσουν τό κοινό, ἐπινοοῦν διάφορα ἐφέ.
Ἡ σημασία τοῦ ἔργου δέν περιορίζεται
στό θέατρο. Μέσα ἀπό τήν πρωτότυπη καί
ἰδιότυπη δομή του, μέσα ἀπό τήν κωμική
του διάσταση, τίς δραματικές ἐντάσεις, ρίχνει
φῶς στίς ἀνθρώπινες σχέσεις καί, συνεπῶς,
στό εἶναι μας. Θέτει τό θέμα «πρόσωπο καί
προσωπεῖο», «εἶναι καί φαίνεσθαι». Τό στοιχεῖο τοῦ φευγαλέου καί τοῦ ἀνεπανάληπτου
μιᾶς θεατρικῆς παραστάσεως παραπέμπει
στό φευγαλέο καί ἀνεπανάληπτο τῆς ἀνθρώπινης ζωῆς.
Νίκος Τσιρώνης
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ζοντας
Κουβεντιά

Νέοι:
Θύματα ἤ θύτες;

Τ

ίς τελευταῖες ἡμέρες τοῦ 2018 συγκλόνισε
τό πανελλήνιο ἡ ὑπόθεση τῆς στυγερῆς
δολοφονίας στή Ρόδο μιᾶς 21χρονης
φοιτήτριας, τῆς Ἑλένης Τοπαλούδη. Δράστες,
ὅπως δείχνουν τά στοιχεῖα, δύο νεαροί ἄνδρες, ὁ
ἕνας 19 ἐτῶν ἀπό τήν Ἀλβανία καί ὁ δεύτερος,
Ἕλληνας, 21 ἐτῶν.
Αἰτία τοῦ φοβεροῦ ἐγκλήματος ἡ ἄρνηση
τῆς νεαρῆς φοιτήτριας νά ἐνδώσει στίς σεξουαλικές ὀρέξεις τους. Τῆς φέρθηκαν μέ βίαιο
τρόπο, τή βίασαν, τή χτύπησαν, τήν ἔριξαν
ἡμιθανῆ στά βράχια, στά θάλασσα.
Πολλά ἀκούστηκαν καί γράφτηκαν αὐτές
τίς ἡμέρες στήν τηλεόραση, στό ραδιόφωνο,
στό διαδίκτυο. Κάποιοι πολίτες ἔτρεξαν, γιά
νά διαμαρτυρηθοῦν, ἔξω ἀπό τά δικαστήρια,
ὅπου ὁδηγήθηκαν οἱ δύο δράστες. Ἄλλοι, συγκρατούμενοι τοῦ ἑνός, τόν χτύπησαν καί τόν
κακοποίησαν, ὡς ἕναν βαθμό, μέσα στό κελί
του στίς φυλακές Αὐλώνα.
***
Τό θέμα ἦρθε στά χείλη ὅλων τῶν Ἑλλήνων.
Συγκλόνισε... Πόσο, ὅμως, προβλημάτισε βαθιά;
Μήπως ἁπλῶς ἤγειρε τόν οἶκτο, τό δάκρυ μας;
Πολλοί λυπήθηκαν γιά τόν πόνο τῶν γονιῶν. Φυσιολογικές οἱ ἀντιδράσεις, ἀνθρώπινες... Μήπως,
ὅμως, πρέπει νά προχωρήσουμε πέρα ἀπό αὐτές;
Τό ὅλο περιστατικό ἔρχεται ὡς ἐξέλιξη τῆς
ὅλης ἠθικῆς κατάπτωσης τῆς κοινωνίας μας.
Μήν ξεχνοῦμε τί ἐρεθίσματα δέχονται οἱ νέοι
ἄνθρωποι σήμερα. Παντοῦ κυριαρχεῖ ὁ σεξισμός, πού ἐξιτάρει τή φαντασία καί τά κορμιά
τῶν νέων ἀνθρώπων. Ἐπηρεάζονται ἀπό ταινίες, τηλεοπτικές σειρές, τή σκοτεινή πλευρά
τοῦ διαδικτύου. Ζοῦμε σ’ ἕναν κόσμο, ὅπου
ἐπικρατεῖ τό δόγμα “νά περάσω ἐγώ καλά καί
τί μέ νοιάζει γιά τούς ἄλλους”. Πόσες φορές,
ἄλλωστε, τό ἔχουμε ἀκούσει αὐτό νά «περνάει»
ὡς παιδαγωγική μέθοδος ἀπό γονεῖς, συγγενεῖς
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ἤ δασκάλους σέ παιδιά, ἤ ἀπό δημόσια πρόσωπα, πού ἐπηρεάζουν τόν κοινωνικό βίο.
Πρέπει νά ἀναλογιστοῦμε, λοιπόν, τί παιδεία δίνουμε στούς νέους μας σήμερα. Πόσο
τούς μεταδίδουμε, ὄχι ἁπλῶς ξερές γνώσεις,
ἀλλά βαθύτερη καλλιέργεια: Ὅτι ὁ διπλανός
σου δέν εἶναι ἕνα παιχνίδι ἤ ἕνα ἀντικείμενο
ἐκμετάλλευσης, ἐργαλεῖο γιά τίς “ὀρέξεις” σου,
ἀλλά ἄνθρωπος πραγματικός, θεοειδές πλᾶσμα,
σεβαστός, ξεχωριστός. Ἄν εἴχαμε μεταδώσει
τέτοιες ἀξίες στά παιδιά μας, φαντάζομαι ὅτι
θά εἴχαμε δραστική μείωση ὅλων αὐτῶν τῶν
σεξουαλικῶν ἐγκλημάτων, τῶν βιασμῶν, τῶν
κυκλωμάτων ἐμπορίας λευκῆς σαρκός καί κακοποίησης παιδιῶν, πού μᾶς ἔχουν κατακλύσει.
Βέβαια, ὁ κάθε ἄνθρωπος εἶναι ἐλεύθερος
νά κάνει τίς ἐπιλογές του. Ἔτσι, καί οἱ νέοι
ἄνθρωποι, ὅταν ἐνηλικιώνονται, φέρουν τήν
εὐθύνη τῶν πράξεών τους. Ὑπάρχουν, ὅμως, καί
οἱ ἠθικοί αὐτουργοί. Κι αὐτοί εἴμαστε ὅλοι μας…
γονεῖς, παιδαγωγοί, σχολεῖο, οἱ κατά καιρούς
κυβερνῆτες. Ποιό πνεῦμα καί ποιό παράδειγμα
δώσαμε ἐμεῖς ἆραγε;
Στόχος τοῦ συγκεκριμένου ἄρθρου δέν εἶναι
νά ἀποδώσει εὐθῦνες. Ἀλλά πρέπει τελικά νά
ἐρωτήσουμε: «Οἱ νέοι μας εἶναι τελικά θύματα
ἤ θύτες;» Ἀκόμη κι αὐτοί πού ἐγκληματοῦν,
μήπως εἶναι καί θύματα, ἐκτός ἀπό θύτες, πού
δυστυχῶς παράγουν κι ἄλλα θύματα; Προτροπή ἀπευθύνουμε… Ἄς βοηθήσουμε τά παιδιά
μας. Ἄς τά ἀκούσουμε, ἄς τά καταλάβουμε,
ἄς σταθοῦμε δίπλα τους μέ ἀνοιχτό μυαλό.
Μήν τούς δίνουμε μόνον ὑλικές καί τεχνικές
παροχές. Ἄς τούς προσφέρουμε, μαζί μέ τήν
ἀγάπη μας, ἀρχές, ἰδανικά, τόν ἴδιο τόν Θεό.
Γιά ν’ ἀγαπήσουν ἀληθινά, θυσιαστικά, ὅπως
Ἐκεῖνος ἀγάπησε κάθε ἄνθρωπο καί πέθανε γιά
τόν καθένα ξεχωριστά. Καί τότε θά προσφέρουμε ἀνθρώπους χρηστούς στόν τόπο μας.
Φώτιος Ρίζος
Θεολόγος

ΜΕ ΤΟ ΦΑΚΟ ΤΟΥ
Χειμωνιάτικη ἄποψη Κορώνης καί Μεθώνης Μεσσηνίας
Γεώργιος Τσερεφός, φωτογράφος
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